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Gostaria de iniciar com uma citação do escritor  WOLE
SOJINKA, Prêmio Nobel da Paz em 1986, em artigo publicado pela The New York
Magazine e traduzido por O ESTADO DE SÃO PAULO, em 11.06.99, às fls. D7, sob o
título “O PIOR PESADELO DOS DITADORES”:

 “Discreto  e  ignorado,  mas  também  abençoadamente
indiferente às religiões mundiais, Ifa – o corpo do preceitos espirituais e filosofia
secular ioruba, cujas origens se perdeu no tempo, mas que é preservado e aplicado
até hoje – anuncia idéias idênticas por meio de Orumila, o deus da adivinhação:
‘com certeza, foi o ser humano o escolhido para trazer valores ao mundo e o seu
lugar do bem é o conhecimento de todas as coisas, alegria em todos os tempos,
liberdade da ansiedade e liberdade do medo do inimigo’.  A humanidade tem se
esforçado para apreender o alcance dessa doutrina, o direito ao conhecimento, a
liberdade da ansiedade, o direito a uma existência segura como algo inerente à
espécie. Foi só o processo de promulgação de sua pertinência a toda a humanidade
que foi demorado e penoso. O cerne da idéia, assim, é ao mesmo tempo atemporal
e novo”. 

Por que iniciar uma fala sobre o sistema de garantias
de  direitos  de  infanto-adolescentes  com  uma  citação  sobre  os   direitos  da
humanidade?

 É que é necessário considerar, como  EMÍLIO GARCIA
MENDÉZ,  a  garantia  de  um  direito  "como  uma  técnica   jurídica  idônea   para
assegurar o cumprimento  ou a efetividade do conteúdo de uma norma, fixada com
a antecipação. Nesse contexto, o conceito de garantia pertence  à cultura  da não
discricionariedade. Por isso, o conceito de garantia é absolutamente inovador no
campo dos temas vinculados à infância"2[2].

E por que inovador?

É que se admite, com esta ilação, a condição de sujeito
de direitos, com a prerrogativa de sua instrumentalização, por um sistema próprio,
a  crianças  e  adolescentes  historicamente  relegados  à  condição  de  incapazes,
reduzidos em sua perspectiva cidadã pelo viés excludente da não-autonomia da
vontade.

Mas, feita esta exortação inicial, interessa explicitar o
método desta exposição, sempre atento à advertência de LUÍS ALBERTO WARAT de
que  "toda  pesquisa  implica  em  uma  seleção  arbitrária  e  fragmentada  de
informações".

1[1] Palestra proferida durante o Encontro Regional da Mata Sul dos Agentes que atuam no sistema de
Justiça e Segurança "O Ministério Público e a Educação, promovido pelo Conselho Estadual de Defesa
dos  Direitos  da Criança e do Adolescente/PE, em Barreiros/PE (13.04.2000)
2[2] Cidadania da criança: a Revolução Francesa com 200 anos de atraso in Infância e cidadania na 
América Latina. São Pulo, Hucitec/Instituto Ayrton Senna, 1998.p.197.



Quando  recebi  o  folder  deste  encontro,
pretensiosamente acreditei perceber a intenção do Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente: O de integrar o sistema de justiça e de segurança
pública com o sistema maior, de garantia de direitos de crianças e adolescentes, a
partir  de  uma  melhor  compreensão  da  importância  política  e  estratégica  dos
Conselhos de Direitos e dos Conselhos Tutelares.

Assim,  programei  esta  fala  em  dois  momentos:  O
primeiro, sobre o próprio sistema de garantias de direitos, e o segundo, acerca das
interrelações entre os sistemas de justiça e segurança e os Conselhos de Direitos e
Conselhos Tutelares, salientando a ótica jurídica sobre estas estruturas, sob alguns
aspectos específicos. Não vou cansá-los com digressões acadêmicas e já batidas
sobre conceitos dos Conselhos de Direitos e dos Conselhos Tutelares, em respeito à
paciência de tão distinto auditório.

Antes  de  tudo,  contudo,  cabe  uma  rápida  digressão
sobre  os  tempos  de  agora,  do  primeiro  decanato  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente, como o documento que antecipou a própria Convenção Universal dos
Direitos da Criança, em um cenário que relativiza o papel do Estado-Nação em face
do inexorável processo de globalização, com a superação das clássicas relações do
capital  e  trabalho  e  o  advento  da  Era  da  Informação,  em  que  a  tecnologia
desarticula a produção como espelho da riqueza, com a conseqüente formação do
desemprego  estrutural  e  o  fim  do  emprego  em  um  quadro  que  VIVIANE
FORRESTER intitulou de  O HORROR ECONÔMICO3[3], vindo,   em outro ângulo, a
preemente a necessidade de se promover a subjetividade do ser humano, não mais
como ator da cadeia produtiva, mas em face da exigência da universalização do
direito à vida em condições de dignidade e liberdade que impliquem na erradicação
de  desigualdades  sociais  intoleráveis  e  em  respeito  aos  direitos  humanos  e  à
participação democrática dos povos.

A cobrança de uma ética internacional de solidariedade
social é exigência do Holocausto econômico da Nova Ordem, em que a massa de
excluídos  deve  ser  milimetricamente  controlada,  sob  pena  de  inviabilizar  o
progresso social dos economicamente mais poderosos, com convulsões sociais que
impeçam o advento da sociedade que superou o trabalho.

Se  a  comunidade  internacional  reconheceu,  após  a
abominação  das  Guerras  Mundiais,  os  chamados  direitos  humanos  de  primeira
geração,  através de sua institucionalização por um órgão supranacional  como a
ONU,  normatizando-os  na  Convenção  Universal,  o  Horror  Econômico  deste
interstício  de  milênios  impôs  a  necessidade  de  se  estabelecer  duas  ordens  de
agendas mundiais: a da transformação produtiva, em que se voltam os países para
a inserção competitiva na economia globalizada, com a minimização da intervenção
do Estado e a desregulamentação das relações de emprego; e, a mais importante,
a agenda da equidade social, que é a busca da garantia da igualdade de direitos e
oportunidades.

E  a  comunidade  internacional  tem  sinalizado  a
importância  da  agenda  da  equidade  social  através  das  megaconferências  que
realizou,  principalmente  na  Década  de  90,  como a  Cúpula  Mundial  da  Infância
(Nova Iorque/90), que aprovou a Convenção dos Direitos da Criança e a resolução
do acesso universal à educação básica. A ECO 92, no Rio de Janeiro, afirmou a via
única da sustentabilidade do desenvolvimento como a satisfação das necessidades
das gerações atuais, sem comprometimento das gerações futuras, ou, como ensina

3[3] O Horror Econômico. São Paulo, UNESP, 1997. p.  8 



o provérbio africano:  “O mundo que temos hoje nas mãos não nos foi dado por
nossos pais, ele nos foi emprestado por nossos filhos”.

A  II  Conferência  Internacional  dos  Diretos  Humanos
(Viena/93) e a Cúpula Mundial do Desenvolvimento Social (Copenhague/95) são, o
desdobramento da cultura internacional da eqüidade social, que tem como um dos
instrumentos mais poderosos as conclusões da Conferência Mundial de Jontien, na
Tailândia, em 1990.

Jontien produziu a Declaração Mundial  Educação para
Todos e o Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas da Aprendizagem,
que para nós, brasileiros, traduzem duas importantes lições.

A primeira lição é de que a educação de qualidade para
todos depende de todos pela educação. Emancipa-se a educação do feudo técnico,
quanto  à  sua  característica  de  direito  subjetivo  público  e,  portanto,  exigível  e
devida  por  cada cidadão,  pois  sua  oferta  regular  é  incumbência  do  Estado,  da
Família e da Sociedade. 

A Segunda lição é de que para melhorar e ampliar a
oferta da educação é necessário melhorar e ampliar a qualidade da demanda. Não
basta a vaga na escola. O desafio é o do ingresso/reingresso e permanência em
sucesso. No Brasil, em 1999, 96% de crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos
foram matriculadas (Censo Escolar. MEC. INEP).

A Educação é, portanto, a chave da nova sociedade que
tem o desafio  de não admitir  a figura  do "analfabyte",  ou daquele  excluído  da
tecnologia e do modus vivendi da Era da Informação, embora ainda habitando em
palafitas e morrendo de dengue.

Mesmo  a  quantificação  do  Desenvolvimento  foge  da
mera anotação estatística  do desempenho econômico dos países para  um novo
conceito,  em que se metrifica  a  eqüidade  social,  princípio  da nova organização
social no terceiro milênio.

É o paradigma do Desenvolvimento Humano, eleito pela
comunidade internacional como a diretriz dos povos, estabelecendo-se o índice de
desenvolvimento  humano  através  de  avaliação  do  PNUD,  que  leva  em conta  a
expectativa de vida ou longevidade,  o padrão de vida,  equacionando o PIB  per
capta e o custo de vida local; e, finalmente, o conhecimento, avaliando a taxa de
analfabetismo combinada com os percentuais de matrícula no ensino fundamental,
médio e superior.

O paradigma do desenvolvimento humano é o contexto
maior de onde se extrai a Doutrina da Proteção Integral das Nações Unidas para
C/A, exemplarmente resumida no art. 227 da CF que diz ser "dever da família, da
sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança  e  ao  adolescente,  com  absoluta
prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". 

E o que é a Proteção Integral? 

É a garantia da universalização da vida Humana na fase
mais  crítica  de  seu  desenvolvimento,  oferecendo  ao  infanto-adolescente  as
condições de (a) sobrevivência (vida, saúde e alimentação), (b) desenvolvimento



pessoal e social  (convivência familiar e comunitária, educação, esporte, cultura e
lazer, proteção do trabalho e profissionalização); e, (c) integridade física, psíquica e
moral (exercício de sua liberdade, respeito e dignidade).

E há, então, um paradoxo entre a proteção integral, o
novo paradigma, e a condição de sujeito de direitos?

Não,  porquanto  soma-se  à  condição  de  sujeito  de
direitos  a  peculiariedade  de  ser  a  C/A  pessoa  em  circunstância  especial  de
desenvolvimento, o que situa o ser humano nesta faixa etária não como objeto de
medidas tutelares, típicas da já não era sem tempo extinta doutrina da situação
irregular,  mas  como  ator  de  mecanismos  de  exigibilidade  de  seus  interesses,
sempre  superiores,  como  tantas  vezes  repete  a  Convenção  Universal  (seis
vezes ...).

O falso conflito entre a condição de sujeito de direitos e
a doutrina da proteção integral se deve ao surgimento daquele terceiro paradigma,
que ANTÔNIO CARLOS GOMES DA COSTA apelidou de paradigma da ambiguidade,
ou, nas palavras de LEOBERTO BRANCHER, a doutrina da proteção irregular.

Essa proteção irregular se encontra com os discursos,
ainda  presentes  mesmo  após  a  primeira  década  do  ECA,  de  relativização  e
banalização da Lei, em questões exponencialmente sensíveis, tais como o trabalho
infantil e a condição dos adolescentes em confronto com a Lei Penal.

A razão desse discurso de desconstrução da proteção
integral é de prevenir a edificação da cidadania da criança e do adolescente, ao
afastar o  locus  de discussão de seus direitos da seara própria dos demais seres
humanos,  a  Constituição  Federal,  como se houvesse uma distinção  entre  o ser
humano adulto  e  o  ser  humano criança,  entendendo possível,  por  exemplo,  as
locuções do senso comum, como: "é melhor trabalhar que ficar pela rua", ou  " a lei
devia  mudar,  porque  protege  o  adolescente  e  desprotege  a  comunidade",
reforçando  a  ideologia  da  defesa  social  que  alimentou  a  doutrina  da  situação
irregular.

A contraposição a esse paradigma da ambiguidade é a
concepção do sistema de garantias de direitos. 

Antes,  porém,  é  de  se  buscar  compreender  que  a
garantia de direitos é linha da Política de Atendimento prevista para implementar a
doutrina da proteção integral, de acordo com os arts. 86 e 87 do ECA, envolvendo,
ainda,   as  políticas  sociais  básicas  (saúde,  educação,  alimentação,  habitação,
esporte,  lazer,  cultura  e  profissionalização)  e  as  políticas  de  proteção  especial
(atendimentos a vulnerabilizados por ameaças ou violações a direitos de C/A, como
drogadictos, portadores de necessidades especiais e vítimas de violência).

E porque essa advertência sobre a condição de linha de
ação da Política de Atendimento que tem a área das garantias de direitos?

É que é importante frisar, desde logo, que a construção
da  proteção  integral  há  de  ser  sempre  um  corte  transversal  entre  as  várias
dimensões  do  ser  humano  em condição  peculiar  de  desenvolvimento,  desde  o
atendimento de suas necessidades mais básicas,  horizontalmente contempladas,
até a atuação supletiva, como da assistência social, em casos de hipossuficiência,
sem se olvidar da necessidade de se prestigiar, como forma de acesso à cidadania,
os mecanismos e instrumentos de exigibilidade dos direitos ínsitos das atividades
de advocacy do sistema de garantias.  



Como diz WANDERLINO NETO, " a política da criança e
do adolescente é, na verdade, uma estratégia, ou melhor, um conjunto de ações.
Ela é a articulação  e integração de políticas em favor da criança e do adolescente.
A  chamada  política  de  atendimento  atravessa  todas  as  políticas  tradicionais,
advogando os interesses deles, em todas as áreas"4[4].

É a substituição de um esquema piramidal, com o ápice
encontrado no Judiciário ou na esfera Federal, ora, como desnaturado agente de
execução de políticas públicas, ora como centralizador modelo de gestão, por um
esquema virtual e interelacional5[5]. 

Segundo  MARGARITA  BOSCH,  em  artigo  intitulado
Centros de Defesa e Conselhos Tutelares,  publicado  na Revista  da ANCED,  de
março de 1998, ano I, n.º 1, " o sistema de garantias de direito teve a sua primeira
formulação pública elaborada por Wanderlino Nogueira Neto, no III Encontro da
Rede Nacional de Centros de Defesa, no Recife, no ano de 93, e posteriormente
desenvolvido por várias instituições, como o Centro Dom Helder Câmara de Estudos
e Ação Social - CENDHEC -. Estas instituições encontraram no sistema de garantias
uma chave de interpretação, de compreensão e articulação de ideias, de estratégias
de  intervenção,  de  identificação  e  localização  dos  diferentes  órgãos  incumbidos
constitucionalmente  da  defesa  e  da  garantia  de  direitos  da  criança  e  do
adolescente. O Sistema é constituído por três eixos: Promoção, controle social e
Defesa/Responsabilização".

Pela inovação, o eixo do controle social merece inicial
destaque.

Como dito antes, a Convenção Universal, norma interna
na forma do art. 5.º, § 2.º da Constituição Federal, desde sua promulgação por
Decreto,  repete,  em  seis  vezes,  a  expressão  "interesse  superior",  e  dezesseis
vezes, a expressão "efetividade".

A  essas  expressões  se  conecta,  na  forma  da  Carta
Federal (art. 227) e do ECA (art. 4.º), a expressão "prioridade absoluta", não por
acaso. 

A proteção integral é a soma dos conceitos do superior
interesse, que deve ser prioritário, com a efetividade das ações em sua direção, e
tal efetividade não subsiste sem a rigidez de um controle cuja legitimidade se dê,
não por uma construção legalista, mas por uma representatividade dos interesses
comunitários.

É a Constituição Federal, em seu art. 227, § 7.º, que
impõe. para a política de atendimento, as diretrizes da descentralização político-
administrativa e da participação popular. A instrumentalização mais explícita dessas
diretrizes são os Conselhos de Direitos e os Conselhos Tutelares.

E são várias as formas dos Conselhos de Direitos e dos
Conselhos  Tutelares exercerem esse controle  social  da  política  de atendimento.
Para lembrar, é de se referir o art. 261, § 1.º do ECA, que vincula à instalação dos
Conselhos  o  repasse  de  verbas  da  União  para  os  Estados  e  destes  para  os
Municípios.  É  o  caput  do  mesmo  art.  261  que  estabelece  a  competência  da

4[4] O papel e a natureza dos centros de defesa da criança e do adolescente in Revista da ANCED, ano I,
n.º 1/ março/98.p. 21
5[5] A comparação com os modelos gráficos aqui sugeridos está em um folder da ABMP, de 1997, em que
se apresenta a nova estrutura de atuação da associação



Autoridade judiciária o controle cadastral de entidades e programas, enquanto não
instalados os Conselhos de Direitos, sendo tais programas e entidades permanente
fiscalizados, inclusive sobre planos de aplicação e prestação de contas (art. 96),
pelo Conselho Tutelar. 

A  competência  controladora,  principalmente  dos
Conselhos de Direitos, é explicita no art. 88, II, podendo exercer o poder de polícia
administrativa, como quando nega registro a entidade ou programa inidôneo. O
Conselho Tutelar, por sua vez, também dispõe do poder de polícia administrativa,
quando pede a aplicação das sanções previstas no ECA a entidades ou programas
faltosos com seus deveres (art. 191/193). 

Como o controle social dos Conselhos de Direitos e dos
Conselhos  Tutelares,  deflui  de norma do art.  227,  § 7.º  c/c  o  art.  204 da  Lei
Máxima,  a  política  pública  com interface  com interesses  da  população  infanto-
juvenil em que não tenha havido o caráter deliberador do Conselho de Direitos,
pode ser inquinada de inconstitucional qualquer atividade da Administração que,
sob o pálio do exercício de sua discricionariedade, olvide de submetê-la ao controle
social do sistema de garantias de direito.

Isto  porque  a  prioridade  absoluta  não  foi  mera
recomendação do Constituinte, mas verdadeira norma-princípio, com valor jurídico
idêntico ao dos restantes preceitos da Constituição, como cláusulas vinculativas,
podendo revogar atos normativos anteriores que sejam conflitantes ou inquinando
de inconstitucionais atos administrativos posteriores, que a ela se oponham6[6].

 
É importante que se diga, porém, que a atividade de

controle não se confunde com a de planejamento das ações. O Conselho de Direitos
e o  Conselho  Tutelar  exercem as  tarefas de investigação  das  questões sociais,
aquele  em nível  macro,  e  este  identificando  nas  lesões  individuais  os  reflexos
coletivos, verificando se as soluções apresentadas, quer pelo Poder Público, quer
pelos programas e entidades não-governamentais,  se adéquam aos princípios da
prioridade absoluta e da proteção integral. 

Para tanto,  os  Conselhos  de  Direitos  e  os  Conselhos
Tutelares devem ter os requisitos de capacitação técnica e de organicidade com o
movimento  social,  não  apenas  as  ongs,  mas  toda  rede  não  governamental  de
atenção a crianças e adolescentes. Os passos são o levantamento de dados da
realidade, sua análise e avaliação e finalmente, a correição e responsabilização das
práticas equivocadas ou desviadas de seus limites.

Nessa  perspectiva  é  que  mais  uma  vez  aplaudo  a
oportunidade  deste  encontro  por  poder  equacionar  em uma mesma jornada de
trabalho, um discurso e a resposta prática, como explanação que teremos a seguir
sobre o SIPIA I, uma das metas do programa Nacional dos Direitos Humanos (meta
11, de médio prazo), envolvendo a criação de um instrumento de gestão para as
intervenções referentes a violação de direitos de crianças e adolescentes (Módulo
II-  ato  infracional,  Módulo  III  -  colocação  familiar  e  Módulo  IV  -  p/2000,
informações sobre implantação e implementação de CTs e CMDCAs)

6[6] É a conclusão do Procurador da República e Professor da UFMA, Nicolao Dino de Castro e Costa
Neto, em artigo intitulado "A proteção especial de crianças e adolescentes: mais um caminho para sua
efetivação no plano previdenciário", constante das páginas 172/173 da Revista do Curso de Direito da
UFMA, ano I, n.º 1/ 1998.



Conhecendo a realidade de sua área de atuação, pelas
pesquisas  diagnósticas;  -  no  caso  do  Conselho  de  Direitos  -;  ou  pela  atuação
cotidiana no plano factual; - o Conselho Tutelar - ; abre-se a possibilidade de um
agir  mais  pragmático  na  correição  da  política  de  atendimento  controlada  pelo
sistema de garantias: a elaboração orçamentária.

Não se trata de apenas fazer respeitar a dotação para o
Fia, ou as verbas para a manutenção do Conselho de Direitos e Conselho Tutelar,
ou para a remuneração dos membros do CT. A preocupação não é garantir um
"gueto" orçamentário,  mas trabalhar  a ação interativa das mais  diversas áreas,
sempre com o foco da prioridade das ações voltadas à infância e à adolescência.

Infelizmente,  a  cada  ano  o  "orçamento  criança"  tem
diminuído nas três esferas administrativas. Onde estão as verbas para programas
de  promoção  dos  direitos  sexuais  de  crianças  e  adolescentes,  ou de  cobertura
vacinal mais elaborada, ou de educação especial integrativa?

Por outro lado, no eixo da promoção dos direitos, temos
um  novo  conteúdo,  que  fez  equivaler  as  ações  governamentais  e  não
governamentais, resultando em direcionamentos que tem alargado o espectro dos
chamados  direitos  de  crianças  para  direitos  de  suas  famílias  e  de  suas
comunidades, realçando sua posição não estanque do meio social. É a revolução da
gestão  trazida  pelo  Estatuto,  ao  co-responsabilizar  a  comunidade  com  o
desenvolvimento de seus direitos, como consequência da luta pelos interesses de
seus filhos, ou, como afirma EMÍLIO GARCIA: "Criança é bom para a democracia"

 Traz-se  como exemplo  as  deliberações  de  Conselhos
Estaduais, como do Rio Grande do Sul e do Maranhão, de Políticas de Atendimento
Sócio-Educativo, com a descentralização e regionalização de unidades de medidas
sócio-educativas de competência do Estado, como a semiliberdade e a internação,
ou a disposição para que se integrem, de fato, os órgãos de segurança, Judiciário,
Ministério  Público  e  Defensoria  Pública,  nos  Centros  Integrados,  promovendo  a
Justiça  Instantânea.  a  importância  de  tais  Resoluçãos  dos  Conselhos  e  fixar,
inequivocamente,  por  ato  deliberatório  do  órgão  controlador  das  Políticas  com
reflexos nos interesses infanto-juvenis, as obrigações do Poder Público, permitindo
até mesmo o uso da via judicial na responsabilização dos Administradores omissos
no cumprimento de tais decisões.

Ainda  como  ilustração,  no  Maranhão,  fruto  de  uma
campanha com o envolvimento do UNICEF, MP, Centro de Defesa e diversas outras
entidades,  o  Conselho  Estadual  elaborou  uma  Resolução  em  que  decidiu  pela
prioridade de um sistema de atendimento  integrado de crianças e adolescentes
vítimas de violência sexual, combinando novas modalidades periciais, como laudos
psicológicos,  e  atividades  do  Conselho  Tutelar,  do  Sistema  de  Justiça  e  de
organismos de saúde mental, para atender também os vitimizadores.

A principal  tarefa do eixo da promoção de direitos, é
entender a necessidade de ação interdisciplinar e intersetorial, com a articulação
permanente dos conselhos de área e dos Conselhos de Direitos,  efetivando aquele
corte transversal tantas vezes antes mencionados, por não haver uma política da
criança,  mas  políticas  públicas  que  devem  ter  foco  prioritário  nos  infantes  e
adolescentes.

Mas há, ainda, o eixo do sistema de garantias em que
os operadores do sistema de justiça e segurança estão ainda mais inseridos, qual
seja, o da defesa e responsabilização.



ANTONIO  CARLOS  GOMES  DA  COSTA,  em  texto  de
avaliação dos dez anos do ECA7[7],  diz  que na revolução de métodos que a Lei
8.069/90 promoveu, um dos pontos novos é justamente a superação do locus do
assistencialismo da Política  de Atendimento  para outro,  inequivocamente,  o dos
direitos  humanos,  o  que  se  observa  até  pela  estrutura  Federal  em  que  se
posicionou o órgão mais ligado ao tema, o Departamento da Criança, subordinado á
Secretaria nacional de Direitos Humanos, divisão do Ministério da Justiça.

A par disso, ainda na questão da revolução do método,
ANTONIO CARLOS8[8] vê como avanços indeclináveis as garantias individuais, como
as  previstas  pelos  arts.  23  (impossibilidade  de  hipossuficiência  ser  causa  para
substituição familiar) e 106 do ECA (direitos individuais do adolescente tido como
infrator), bem como as garantias processuais, não maiores que de qualquer adulto
(até  reduzidas  em relação a estes,  em alguns  casos,  como na possibilidade de
oferta de representação sem prova de materialidade). 

 Mas são muito mais alterativas, na expressão utilizada
por  ÉDSON SÊDA, as possibilidades do eixo da defesa/responsabilização.  Atuam
aqui as procuraturas sociais, como os Conselhos Tutelares, as associações e entes
federados legitimados para as ações civis públicas (art. 210), os Centros de Defesa
e o Ministério Público, nas expressões extrajudiciais de superação de conflitos, sem
embargo até do uso da via judicial, quando necessário.

É a constatação de que se pode utilizar  o arcabouço
legal como desencadeador das mudanças sociais (Lei como fonte real do direito), se
se transformar a nossa cultura de cidadania em uma exigência de protagonismo,
rejeitando a figura do “brasileiro cordial”.

Nesta perspectiva é que surge o Ministério Público e os
demais legitimados para a ação civil  pública como instrumentos dessa cidadania
protagônica  que  pôde,  inclusive,  desencadear  as  profundas  mudanças  na
democratização  da  política  de  atendimento  aos  interesses  de  crianças  e
adolescentes.

Trata-se da possibilidade da construção de instâncias
efetivas de prevenção e composição de conflitos sociais, através de um processo de
enforcement, entendido  como a  obtenção  da  maior  eficácia  social  da  estrutura
legal, eliminando-se do horizonte político as leis que “pegam” e que “não pegam”.

Nesse passo, as Recomendações aos órgãos, serviços e
entidades públicas, bem assim a sugestão de normas legislativas pelo Ministério
Público trazem ao legislador e ao Administrador a vivência de uma instituição que
tem permanente contato com os indivíduos que são obrigados por estas normas,
podendo apresentar fiel quadro de como se dá a eficácia social desses diplomas
legais, apontando suas omissões ou desajustes, ampliando o leque de voluntários
adimplentes de seu comando cogente.

Os termos de Ajustamento  de Conduta  são,  por  sua
carga executória de títulos extra-judiciais, em um outro momento, suficientes ao
deslance de questões de interesse público que se apresentam aptos a uma solução
ajustada,  sem  prejuízo  das  exigências  legais  e  sem  a  necessidade  da  tutela
jurisdicional,  o  que  elide  o  congestionamento  do  Judiciário  e  garante  imediata
resposta à aspiração comunitária de uma solução.

7[7] O novo direito da infância e da juventude do Brasil: 10 anos do estatuto da criança e do adolescente.
avaliando conquistas e projetando metas. Brasília, UNICEF, 2000. p. 12.
8[8] id. ib.



Como conseqüência deste  enforcement há o prestígio
do Estado Democrático de Direito e, por via indireta, a valorização das atividades
das  entidades  da  sociedade  civil,  gerando  um  processo  complementar,  o
empowerment.

Para  começar  a  encerrar  esta  fala,  no  que  toca  ao
sistema de garantias,  vale  o  reforço visual  de um diagrama criado  pelo  colega
LEOBERTO  BRANCHER,  Juiz  dos  Pampas  e  Presidente  da  ABMP.  LEOBERTO
trabalha, pelo viés de níveis de prevenção, a responsabilidade dos Conselhos de
Direitos e dos Conselhos Tutelares (trabalhar o semáforo)

Na segunda parte deste trabalho, é de se apresentar
algumas  questões  peculiares  sobre  os  Conselhos  de  Direitos  e  os  Conselhos
Tutelares e sua interelação com o Sistema de justiça e Segurança Pública.  Vou
pontuar,  até  pelo  avançar  do  tempo,  somente  algumas  questões  que  entendi
relevantes sob a ótica da importância dos Conselhos de Direitos e dos Conselhos
Tutelares.

No que toca à criação e implementação dos Conselhos e
do Fundo da Infância, é importante ressaltar a experiência de alguns Estados na
concorrência dos órgãos do Judiciário e/ou do Ministério Público  nesse processo.
Em Santa Catarina, o Inquérito Civil Público n. º 01/95 promoveu uma imediata
instalação desses Conselhos através de Termos de Compromisso de Ajustamento
de Conduta,   havendo algumas críticas a respeito da supressão do processo de
organização  social  para  uma  escolha  mais  participada  na  composição  dos
Conselhos.

Independentemente da procedência da crítica, é de se
entender que a relação entre os Conselhos e os órgãos do Judiciário, do Ministério
Público ou dos órgãos de segurança, não é vertical, mas horizontal, sendo todos
componentes  de  um sistema  de  garantias  que  não  admite  subordinação.  Além
disso,  o  processo  de  implantação  da  Política  de  atendimento  é  politizador  e
pedagógico, no sentido da construção da legitimidade dessas instâncias colegiadas,
sendo melindrosa, por exemplo, a participação de órgão do Ministério Público ou do
Judiciário, na organização do processo de escolha de representantes da sociedade
civil  para  o  conselho  de  Direitos,  por  poder  haver  ingerência,  ainda,  que
involuntária, na decisão da representação popular.

 Relativamente aos Conselhos Tutelares, há ainda muita
discussão sobre seu funcionamento, sua organização, competência legislativa sobre
seu disciplinamento,  mas talvez  seu ponto  mais  sensível  seja  o  do controle  do
decoro de seus membros. 

 Se a idoneidade moral do membro do Conselho Tutelar
já é exigida pelo art. 131, inciso I do ECA como requisito para sua candidatura, não
se pode admitir que a postura ética do Conselheiro se restrinja ao momento de sua
escolha.  A  Lei  Municipal  deve  prever  sempre  que  a  conduta  indecorosa  do
Conselheiro Tutelar é motivo para a perda da função pública9[9] que exerce.

COMO CARACTERIZAR A FALTA DE DECORO?

Porém,  a  descrição  da  falta  de  decoro  deve  ter  parâmetros  mínimos  de
caracterização,  para  que  se previna  o  uso do controle  da  idoneidade  moral  do
membro do Conselho como forma de perseguição política, tornando-se figura da

9[9] O  membro  do  Conselho  Tutelar  exerce  uma  função  pública,  segundo  a  definição  do  Direito
Administrativo,  que é o desempenho das atribuições típicas da atividade do órgão público a que pertence,
sem ocupar, entretanto, cargo público.



falta  de decoro  uma abstração  demasiadamente  extensa e  indefinível,  podendo
atingir a própria autonomia do órgão, amedrontando os agentes políticos10[10] que o
compõem pela insegurança em saber como se conduzir.

Os limites de uma atuação baseada no decoro da função são, exemplificativamente,
ligadas  à  observância  ao  horário  de  funcionamento  do  órgão  com  a  efetiva
disponibilidade do Conselheiro para as atividades do Conselho; a submissão dos
casos sob sua atenção ao exame do colegiado11[11]; a conduta respeitosa para com
as pessoas que procuram seus serviços, principalmente as crianças e adolescentes;
o não envolvimento com o uso de substâncias entorpecentes ilícitas e moderação
nas lícitas, como remédios controlados e bebidas alcoólicas, dentre outras.

COMO APURAR A FALTA DE DECORO DO CONSELHEIRO TUTELAR?

Como registrado acima, é extremamente importante que haja a previsão na Lei
Municipal  de que a falta  de idoneidade é causa de perda da função pública de
Conselheiro Tutelar, já que, pelo sistema jurídico brasileiro, vigora o princípio da
legalidade (Constituição Federal, art. 5º, II - " ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei"), inexistindo a possibilidade
de punição sem prévia previsão legal (Constituição Federal, art. 5º, XXXIX - não há
crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal)12[12]

Caracterizado  desse  modo  que  a  visão  do  problema  da  idoneidade  moral  do
Conselheiro Tutelar  tem uma dimensão jurídica,  além de ética,  é que se impõe
observar  que  a  apuração  da  falta  de  decoro  deve  se  dar  formalmente,  com
homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art.
5º, LV - "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes").

A formalização do procedimento de apuração da falta de decoro do Conselheiro é
meio  pelo  qual  se  garante  a  instrumentalização  das  antecitadas  garantias
constitucionais,  posto  que,  é  com  a  identificação  objetiva  da  ação  tida  como
inidônea  moralmente,  que  se  possibilita  ao  membro  do  Conselho  Tutelar  em
suspeição de ação ou omissão eticamente indevida a possibilidade de preparar sua
defesa, contrapondo as provas e argumentos contra si indicados, o que é a própria
natureza do contraditório, isto é, do dizer em contrário, numa perspectiva dialética
do processo.

10[10] A  consideração  dos  membros  do  Conselho  Tutelar  como agentes  políticos  é  derivada   de  sua
condição de titulares de cargos estruturais à organização política  do País, pois são eles os responsáveis
pela concreção do princípio constitucional da proteção integral a crianças e adolescentes em situação de
risco, com processo de escolha e investidura determinados por normas  diversas daquelas  concernentes
aos servidores públicos em geral.
11[11] Embora em situações de emergência seja admissível que o Conselheiro Tutelar aja individualmente,
ad  referendum do  grupo,  essas  ações  devem  ser  depois  submetidas  à  ratificação  ou  retificação  do
conjunto dos Conselheiros  Tutelares  competentes  na forma dos arts.  138 c/c 147 do Estatuto,  pois a
validade de sua intervenção  como órgão  de garantia  dos direitos  e  interesses  infanto-juvenis está  na
deliberação; - decisão conjunta - de seus membros, como se vê da interpretação do art. 131 da mesma Lei
e do art. 227, § 7º e 204, I da Constituição Federal.
12[12] Embora a Constituição se refira a crime,  há extensão da necessidade de lei anterior cominatória de
sanção para os casos envolvendo o exame dos atos administrativos,  pois, para a Administração Pública,
em  que  estão  inseridos  os  Conselhos  Tutelares,  vigora  expressamente  o  princípio  da  legalidade
(Constituição Federal,  art.  37,  modificado pela Emenda Constitucional  n.º  19/98 - "A administração
pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:" - grifou-se)



Há,  ainda,  a  necessidade  de  se  estabelecer  a  forma  como  o  procedimento  se
desenvolve,  para  que  o  Conselheiro  Tutelar  com  conduta  em  exame  possa
desenvolver a plenitude de sua defesa, aproveitando-se de todas as fases para a
produção  ou  contestação  das  provas  a  serem  eventualmente  produzidas.  A
descrição de como se desenvolve esse procedimento, no âmbito administrativo, não
precisa necessariamente ser previsto na Lei Municipal, se essa norma local implícita
ou explicitamente dispuser que a prévia regulamentação pode ser feita pelo órgão
municipal perante o qual ocorrerá esta apuração.

E  quem  desenvolve  o  procedimento  para  apuração  da  falta  de  decoro  do
Conselheiro Tutelar?

É  de  se  lembrar,  de  pronto,  que  o  Conselho  Tutelar  é  órgão  autônomo,  não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos interesses infanto- juvenis
(ECA, art. 131), não sendo, portanto, subordinado hierarquicamente a outro órgão
da estrutura municipal,  condição indispensável  à manutenção de sua autonomia
vinculada à lei13[13].

Uma indicação de solução será verificar se na Lei de criação do Conselho Tutelar,
admitiu-se  que  cabe  ao  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente a declaração de vacância da função de Conselheiro Tutelar, para fins
de substituição pelo suplente respectivo.

Nessa hipótese, lógico admitir-se o Conselho Municipal dos direitos da Criança e do
Adolescente como instância ou  locus privilegiado para a condução do procedimento
administrativo de apuração da falta de decoro de Conselheiro Tutelar, posto que, se
pode  mais  (declarar  vaga  a  função),  pode  menos  (apurar  a  existência  da
inidoneidade  moral  do  Conselheiro  Tutelar  que  o  levaria  à  perda  da  função),
entendimento basilar do Direito.

Além disso, se a Lei local atribuiu ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente a declaração de vacância da função pública de Conselheiro Tutelar,
deve dotar o órgão competente para tal declaração de meios efetivos à execução
deste dever.

Em reforço, diga-se, ainda, que como órgão paritário, composto por representação
da sociedade civil e do pode público, atende o Conselho Municipal dos Direito da
Criança e do Adolescente à necessidade de se obedecer, na perda da função, o
mesmo critério de legitimação imposto para a escolha de Conselheiro Tutelar, qual
seja, o da participação da população (ECA, art. 131, em sentido contrário).

Contudo, essa solução de atribuir ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente a competência para o procedimento de apuração de falta de decoro
de Conselheiro Tutelar não é conclusão pacífica.

Experiências várias estão em plena atividade em todo País, o que é absolutamente
normal,  pois  mesmo depois  de uma década de regulamentação  da Constituição

13[13] A vinculação administrativa do Conselho Tutelar a um órgão municipal, como o gabinete do Prefeito
ou uma Secretaria ou Fundação é meramente para efeitos de execução orçamentária, já que, como cabe ao
Município prever recursos financeiros para o funcionamento do Conselho, a execução orçamentária das
verbas  estabelecidas nas dotações específicas, como custeio e despesas de remuneração dos membros
(que não podem ser extraídas do Fundo Municipal da Infância e da juventude), têm que ter sua alocação,
gerenciamento  e prestação  de contas,  por  estrutura  da organização  municipal  com características  de
órgão típico da Administração. Entretanto, não cabe ao Gabinete do Prefeito, à Secretária ou outro órgão
a que esteja vinculada administrativamente o Conselho Tutelar o controle de suas ações, sob pena de se
ter indevida intervenção na autonomia do órgão, garantia dos interesses da população infanto-juvenil,
mais do que dos próprios membros do Conselho.



Federal pelo ECA, ainda se constrói uma cultura sobre o papel e a natureza dos
Conselhos  da  área  da  infância.  Um  exemplo  de  solução  outra  é  a  de  Porto
Alegre(RS),  em  que  se  instituiu  uma  Corregedoria  dos  Conselhos  Tutelares,
composta  por  representações  de  diversos  segmentos,  com  sentido  de  controle
disciplinar e de orientação aos vários Conselhos Tutelares da capital gaúcha.

A reflexão que se faz sobre o modelo gaúcho se refere ao questionamento sobre a
eventual superposição das ações entre a Corregedoria e o CMDCA, já que, como
antes  mencionado,  qual  seria  a  legitimação  da  Corregedoria  senão  a  de  ter
composição representativa dos segmentos sociais, o que, por Lei Federal, já se tem
ordinariamente e sem necessidade de nova regulamentação legislativa, através dos
Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente?

Outra possibilidade seria a de um controle interno do decoro do Conselheiro Tutelar
pelo próprio órgão. 

A hipótese guarda respeito ao princípio da autonomia do Conselho Tutelar e deve
ser regulamentado por seu Regimento Interno, mas não prejudica, em princípio, o
controle  externo  feito  pelo  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente, o qual também deve ser regulamentado em Regimento.

A existência das duas formas de controle afigura-se como um sistema próximo ao
ideal no equilíbrio  entre a autonomia do Conselho Tutelar e a ação do CMDCA,
responsável  pela  deliberação,  planejamento  e  controle  das  políticas  públicas
voltadas aos interesses infanto-juvenis, condição que não foge da caracterização do
serviço público prestado pelo Conselho Tutelar.

De  qualquer  modo,  repita-se:  a  falta  de  procedimento  formal  de  apuração
administrativa da inidoneidade moral do Conselheiro Tutelar, com anterior previsão
do rito e das causas de caracterização da atitude indecorosa, importa em nulidade
da  decisão  de  perda  da  função,  principalmente  se  não  forem  observados  ao
Conselheiro investigado o direito de defesa e de contradizer as provas e alegações
apresentadas, podendo o mesmo recorrer à Justiça para obter a anulação de todos
os atos de sua destituição.

HÁ CONTROLE JUDICIAL DO DECORO DO CONSELHEIRO TUTELAR?

A Constituição Federal estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito" (Art. 5.º XXXV), o que inclui o exame da falta
de decoro do Conselheiro Tutelar como obstáculo à oferta regular dos serviços do
órgão.

Somente  como  exemplo,  tome-se  o  caso  de  um  Conselheiro  Tutelar  que  não
comparece às reuniões do órgão ou não é assíduo  ao horário  de atendimento.
Nessa hipótese, induvidosamente há prejuízo para as atividades do colegiado e, se
não houver a previsão do procedimento administrativo de apuração da falta  de
decoro,  ou se omitir  o  órgão encarregado desta  apuração,  cabível  e  legítima  a
atuação  da  Justiça  no  controle  da  idoneidade  moral  do  membro  do  Conselho
Tutelar.

A bem da verdade, o procedimento administrativo não prejudica a instauração de
ação judicial com o mesmo objetivo de apurar a falta de decoro, pois, como antes
assinalado, ao Judiciário cabe o exame de qualquer forma de lesão ou ameaça ao
direito,  como o  da  população  prejudicada  pela  oferta  irregular  dos  serviços  do
Conselho Tutelar.



E cabe ao Ministério Público e aos demais co-legitimados a ação civil pública voltada
à exclusão de Conselheiro Tutelar de inidônea conduta funcional, na forma do art.
208, parágrafo único c/c o art. 210 do Estatuto.

Não  é  de  se  esquecer  que  a  conduta  imoral  do  Conselheiro  Tutelar  pode  ser
considerada como ato de improbidade administrativa, prevista pelo art. 11 da Lei
8.429/92, pois é o Conselheiro Tutelar  um agente público  de órgão que recebe
investimento  da  Fazenda  Municipal,  através  das  dotações  orçamentárias
determinadas pelo parágrafo único do art. 134 do ECA14[14].

Enfim,  o  que  é  importantíssimo  ressaltar  é  a  nova  dimensão  política  que  os
Conselhos  de  Direitos  e  os  Conselhos  Tutelares  trazem  para  a  infância  e  a
juventude, "imiscuindo" a participação popular nas responsabilidades, como exigiu
o 227 da CR, através de mecanismos aptos a tal missão. Esses novos espaços do
público são insurgentes e ainda revelam o novo, com todas as resistências que o
novo provoca, como no caso dos Administradores que temem  a interferência dos
Conselhos  em sua  discricionariedade  hoje  absolutizada  pela  falta  dos  principais
atores no controle dos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.

Os desafios ainda existem, dez anos é muito e é pouco, mas é preciso encarar  que
as  dificuldades  são  proporcionais  ao  ineditismo  das  soluções  criadas  pela  nova
ordem institucional. Como disse Édson Sêda, após a adoção da nova ordem dos
direitos infanto-juvenis, referindo-se ao famoso filme: O importante não é o Day
After, mas a "Década" after.

Que tenhamos a competência de fazer do sistema de garantias a mola propulsora
das mudanças que todos queremos, pois, segundo o Ditado africano, O MUNDO
QUE  TEMOS  NAS  MÃOS  NÃO  NOS  FOI  DADO  POR  NOSSOS  PAIS,  MAS
EMPRESTADO PELOS NOSSOS FILHOS.

PELA GENEROSIDADE DO CONVITE E PELA GENTILEZA DA ATENÇÃO,   

MUITO OBRIGADO!

14[14] Lei 8.429/92: Art. 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor
ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao 
patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio ou da receita anual, serão punidos 
na forma desta Lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade 
praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 
creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido 
ou concorra com menos de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, 
nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 

Art. 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas 
no artigo anterior. - grifou-se


