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CONSELHO TUTELAR: ÓRGÃO FUNDAMENTAL 

O Conselho Tutelar é um Órgão fundamental na luta pelos direitos das crianças e 

dos adolescentes. Essa é uma definição precisa para a atuação do Conselho Tutelar. O papel 

dos profissionais que fazem parte desta rede é de extrema importância para o 

desenvolvimento pleno da nossa sociedade: são eles que trabalham como intermediários entre 

os meninos e meninas em situações de vulnerabilidade e os Órgãos do Sistema de Garantia 

dos Direitos que vão realizar o devido atendimento. 

Criado em 1990 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Conselho 

recebe pessoas de até 17 anos que tiveram algum direito violado ou que tenham sofrido 

alguma ameaça, e excepcionalmente, em caso de medida socioeducativa, até os 21 anos. 

O Conselho Tutelar, no cumprimento de suas atribuições legais, trabalha 

diretamente com pessoas que, na maioria das vezes, vão ao Conselho Tutelar ou recebem sua 

visita em situações de crises e dificuldades – histórias de vida complexas, confusas, 

diversificadas. 

É vital, para a realização de um trabalho social eficaz e efetivo, que o Conselheiro 

Tutelar saiba ouvir e compreender os casos (situações individuais específicas) que chegam ao 

Conselho Tutelar a fim de dar uma solução adequada para cada caso ou situação. 

Saber ouvir, compreender e discernir são habilidades imprescindíveis do 

Conselheiro, para o trabalho de receber, estudar, encaminhar e acompanhar os casos. 

Cada caso é um caso e tem direito a um atendimento personalizado, que leve em 

conta usas particularidades e procure encaminhar soluções adequadas às suas reais 

necessidades, com a aplicação da medida adequada, fundamentada e embasada no ECA. 

Vale sempre a pena destacar: o Conselho Tutelar, assim como o Juiz, aplica 

medidas aos casos que atende, mas não executa essas medidas. As medidas de proteção 

aplicadas pelo Conselho Tutelar são para que outros (poder público, famílias, sociedade) 

executem. O atendimento do Conselho é de primeira linha, tem sentido de garantir e 

promover direitos, embora muitas vezes, de atender de imediato a situação. 

Para dar conta desse trabalho, que é a rotina diária de um Conselho Tutelar, o 

Conselheiro precisa conhecer e saber aplicar uma metodologia de atendimento social de 

casos. (Fonte: http:/www.conselhotutelar.com.br/) 


