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INTRODUÇÃO

0  trabalho que ora apresentamos é o primeiro de uma série de 
CADERNOS CENDHEC, que pretendem: 1) divulgar ações, experiências 
e produções relacionadas com a Promoção e Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; 2) produzir categorias e metodologia de análise 
de conjuntura; e 3) estimular a produção intelectual, a partir de uma 
reflexão crítica sobre a sua práxis.

Na linha do último objetivo, este trabalho é produto do esforço coletivo 
de uma equipe técnica do Centro, ligada ao Programa DISQUE CIDADA
NIA. Como trabalho coletivo que é, importa registrar que tudo foi escrito 
pelos integrantes do CENDHEC, entre os meses de março e maio deste 
ano.

Sem contar a reunião preparatória do Seminário sobre Conselhos 
Municipais de Defesa de Direitos promovido pelo CENDHEC e realizado 
em Olinda, a 6 de março, a equipe produziu o texto em seis sessões de 
trabalho, alternadamente coletivo e individual, com a seguinte metodolo
gia.

Na primeira sessão de trabalho após o Seminário, discutiu-se o 
esquema geral do trabalho: uma Introdução sobre o sentido da série 
CADERNOS CENDHEC, e três capítulos que tratariam respectivamente 
1) do Paradigma legal em que se enquadram os Conselhos de Direitos; 2) 
da realidade dos Conselhos Municipais de Direitos no Estado de Pernam
buco, em confronto com o Paradigma; e 3) de rumos para a implementação 
do Paradigma.



Na mesma reunião foram distribuídas as responsabilidades pela pro
dução do texto dos dois primeiros capítulos, ficando a redação do capítulo 
final para depois da avaliação dessa primeira etapa.

O trabalho está aí, concluído. Trata-se de uma reflexão da equipe de 
técnicos do CENDHEC sobre a sua prática efetiva, na assessoria que 
presta a diversos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do 
Adolescente, no Estado de Pernambuco.

Não é, com certeza, a última palavra sobre Conselhos Municipais, nem 
sequer poderia ter semelhante pretensão. É, talvez, a mais recente; e, uma 
vez entregue à discussão das entidades e pessoas individuais ligadas à 
questão, a mais exposta.

Mesmo assim, o CENDHEC vem a público trazer suas reflexões sobre 
a sua prática em torno desse instrumento tão importante quão desconhe
cido, que é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

Ao fazê-lo, tem plena consciência da provisoriedade das conclusões, 
ou melhor das pistas e questões que levanta; e igual convicção da urgência 
dessa discussão, dessa troca de experiências e de idéias sobre assunto tão 
vital para a implantação e efetiva vigência do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Para finalizar, não poderíamos deixar de externar o agradecimento de 
todo o CENDHEC ao UNICEF, pelo apoio oferecido à publicação deste 
trabalho; aos integrantes dos Conselhos Municipais de Direitos da Crian
ça e do Adolescente das cidades de Cabo, Gravatá, Jaboatão dos Guararapes, 
Moreno, Ribeirão e Petrolina, que também contribuíram, e muito, com a 
presença, a reflexão e a experiência, para o resultado final desta primeira 
produção coletiva da equipe de técnicos do CENDHEC; por fim, não por 
último, a Vanderlino Nogueira e Edson Araújo Cabral pela presença no 
Seminário, como assessores, e pelo estímulo a esta produção coletiva.

Recife, maio de 1993



C a p ít u l o  I 
O PARADIGMA

A aprovação da nova Carta Constitucional - fruto de intensa mobilização 
social e do esgotamento das condições políticas para a continuidade do 
período autoritário inaugurou para a sociedade brasileira, desde 1988, 
um novo paradigm a legal. Esta nova realidade possib ilitará  o 
desencadeam ento de inúm eras ações, articulações e m ovim entos 
direcionados para a garantia dos avanços democráticos conseguidos no 
período constituinte, mediante sua consolidação nas constituições 
estaduais e nas leis orgânicas dos municípios.

Nesta dinâmica, a regulamentação dos artigos constitucionais consti
tuirá novo avanço na busca do reconhecimento efetivo dos novos direitos 
consagrados constitucionalmente.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90, de 13.07.90 
- concretiza um notável avanço democrático, ao regulamentar as conquis
tas relativas aos direitos de crianças e adolescentes, consubstanciadas no 
Artigo 227' da Constituição Federal, que, no dizer de Antonio Carlos 
Gomes de Costa, “se constitui objetivamente no elo de ligação entre a 
Constituição Federal e a Convenção Internacional dos Direitos da Crian
ça, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1989, ano 30° 1

(1) Art. 227: Ê 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 Uberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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do aniversário da Declaração Universal dos direitos da Criança” .

Resultam essas conquistas do esforço da sociedade, da articulação de 
entidades e da integração e mobilização de diferentes setores e grupos que 
têm como bandeira comum a democratização das relações na sociedade. 
Esses grupos manifestam-se no M ovimento Pró-Constituinte, através da 
confecção e assinatura de inúmeras emendas populares apresentadas à 
Assembléia Nacional Constituinte em acontecimentos políticos que co
moveram a sociedade brasileira. Exemplo disso foi a apresentação de 
emendas resultantes da fusão de dois textos - “Criança e Adolescente” e 
“ Criança, Prioridade Nacional” , acompanhadas da assinatura de 200.000 
adultos e mais de 1.400.000 crianças e adolescentes.

Posteriormente, tais emendas materializaram-se nos Artigos 2042 e 
227 da Constituição Federal, expressão inequívoca do elenco de conquis
tas em favor de crianças e adolescentes (Art.227), assim como normatização 
das ações governamentais na área da assistência social, obedecendo a duas 
diretrizes fundamentais: descentralização e participação da sociedade 
(Art. 204).

A aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente ultrapassa, no 
campo simbólico, o conceito de regulamentação formal da Constituição. 
Guarda em si um potencial fantástico de renovação, no resgate do valor 
da criança e do adolescente como ser humano - sujeito de direitos - 
portador de vida futura, vida que deve receber o máximo de dedicação, 
devido ao seu caráter de novo, fundante, titular de direitos especiais em 
virtude de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

O Estatuto da Criança e do Adolescente exige um tratamento especial, * I

(2) Art. 204: As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento 
da seguridade social, previstos no art. 195, além de outrasfontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 
coordenação e a execução aos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis. "
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prioritário, e, para garanti-lo, obriga o conjunto da política, da economia 
e da organização social a operar um reordenamento; a revisar prioridades 
políticas e de investimentos; a colocar em questão o modelo de desenvol
vimento e respectivo projeto da sociedade, excludente e perverso, que 
desconhece, na prática, estes seres sujeitos de direitos: a criança e o 
adolescente.

Este reordenamento tem uma configuração legal formal que deve 
expressar-se ao longo de um processo em todos os campos da vida social: 
das organizações governamentais e não-governamentais; das políticas 
sociais básicas e da organização familiar. Deverá desencadear inúmeras 
inovações de método e gestão, que de imediato não podemos aquilatar, 
mas que certamente contribuirão para a construção de uma nova socieda
de.

Estamos, assim, frente a um NOVO PARADIGMA, fruto de uma 
NOVA REALIDADE, que traz no seu bojo um NOVO DESAFIO
eloqüentemente expresso nas palavras do Senador Ronan Tito, ao justi
ficar a apresentação do Estatuto da Criança e do Adolescente no Senado, 
em 30 de junho de 1990:

“O texto que ora temos a honra de apresentar assenta a raiz do seu 
sentido e o suporte de sua significação em três vertentes que raras vezes 
se entrelaçam com tanta felicidade em nossa história legislativa. Ele 
emerge do encontro sinérgico de pessoas e de instituições governamentais 
e n ão -g o v ern am en ta is  rep re sen ta tiv a s  da p rá tica  soc ia l m ais 
compromissada com a nossa infância e juventude, do mais sólido conhe
cimento técnico-científico na área e, fmalmente, da melhor e mais consis
tente doutrina jurídica” .

SISTEMA DE G A R A N TIA  DE DIREITOS

Com a aprovação da Lei federal n.8.069, de 13 de julho de 1990, temos 
a consagração de um direito que, além de explicitar os direitos gerais e 
específicos de crianças e adolescentes, propõe uma nova gestão desses 
direitos, através da explicitação de um sistema de atendimento e garantia
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de direitos que atende ao cumprimento do Artigo 863 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, “ através de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos M unicípios”.

O Sistema de Garantia de Direitos ou de atendimento de direitos apóia- 
se em três grandes eixos ou linhas: Promoção, Controle, Defesa, 
visualizados no Diagrama anexo. (Abra diagrama no final do volume)

Imagina para cada eixo uma lógica de articulação de espaços e 
instrumentos a serem mobilizados na consecução dos objetivos do aten
dimento direto, da vigilância e da responsabilização, respectivamente.

PROM OÇÃO

O eixo da PROMOÇÃO tem como objetivo específico o atendimento 
direto de direitos que, dentro da concepção de reforma social proposta 
pelo Estatuto, tem nas politicas públicas sua expressão máxima. Este é o 
espaço estruturador de uma nova organização social que busca garantir de 
modo universal os serviços públicos básicos ao conjunto da população e 
de modo prioritário às crianças e aos adolescentes, cumprindo o preceito 
constitucional exemplificado no Artigo 194 da Constituição Federal, e no 
Artigo 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Artigo 194 da Constituição Federal define a Seguridade Social 
enquanto direito social básico, os seus princípios estruturadores e carac
terísticas fundamentais. Reza assim:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, desti
nados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar 
a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

(3) Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 
articulado de açòes governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.
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I - universalidade da cobertura e do atendimento;

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e servi
ços às populações urbanas e rurais;

III - seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serv iços;

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;

V - eqüidade na forma de participação no custeio;

VI - diversidade da base de financiamento;

VII - caráter democrático e descentralizado da gestão 
administrativa, com a participação da comunidade, em 
especial de trabalhadores, empresários e aposentados.

Por sua vez, o Artigo 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
define.

São linhas de ação da política de atendimento:

I - políticas sociais básicas;

II - políticas e programas de assistência social, em caráter 
supletivo, para aqueles que delas necessitem;

III - serviços especiais de prevenção e atendimento 
médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus- 
tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV - serviço de identificação e localização de pais, res
ponsável, crianças e adolescentes desaparecidos;

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos 
direitos da criança e do adolescente.

As políticas sociais básicas têm duas vertentes: uma de caráter mais 
estrutural, que se refere aos direitos básicos para o conjunto de crianças 
e adolescentes; outra que engloba as políticas de caráter assistencial, estas 
de caráter conjuntural, enquanto a política básica não atender à necessá
ria universalização que deve caracterizá-la. Sob esta vertente encontram-
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se os programas de proteção especial destinados ao conjunto de crianças 
e adolescentes excluídos dos serviços das políticas estruturais: drogadictos, 
infratores, vitimizados, abandonados, desaparecidos, meninos de rua, etc.

No âmbito da promoção estão articulados espaços e instrumentos que 
são responsáveis pela gestão desses interesses.

Este é o espaço dos Conselhos de Direitos e Conselhos Setoriais, 
responsáveis pela formulação das políticas e pelo estabelecimento das 
diretrizes do planejamento, de modo a atingir a exigência de universalização 
dos serviços.

O instrumento desta linha são as próprias políticas sociais e, na sua 
falta, os programas especiais de proteção.

CONTROLE

No eixo CONTROLE, o objetivo se reporta à vigilância do cumpri
mento dos preceitos constitucionais.

É este o espaço da Sociedade Civil organizada em Fóruns, contrapartes 
essenciais para a existência dos Conselhos de Direitos, integrados pelas 
entidades de Sociedade Civil, Organizações Não-Governamentais (ONGs), 
entidades de classe, sindicatos e as diversas formas de organização social 
que permanentemente vão surgindo na dinâmica da democratização das 
relações sociais.

Os Fóruns são espaço de mobilização e organização da sociedade, 
locus legítimo de escolha dos representantes da Sociedade Civil; espaço 
de articulação do poder e do saber da sociedade; espaço de debate, de 
divulgação de idéias, de estímulo a propostas de políticas que façam 
avançar as conquistas democráticas, e de articulação com parlamentares.

Este espaço ainda está bastante em aberto e representa um dos grandes 
desafios para a sociedade, pois deverá ser responsável pela retaguarda dos 
representantes da Sociedade Civil nos espaços institucionais deliberativos, 
responsáveis pela gestão democrática da coisa pública.

Também podemos pensarem  grupos ou entidades de auditoria de
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desempenho, quem sabe Tribunais de Contas, redes de estudos e pesqui
sas que venham a assessorar os membros dos Conselhos de Direitos. 
Pensamos ainda que este pode ser um espaço de criação de instrumentos 
a serem imaginados e utilizados de acordo com as necessidades da 
Sociedade C ivil, por exemplo na vigilância, acom panham ento e 
monitoração de desempenho dos organismos governamentais responsá
veis pela prestação dos serviços de proteção especial.

Outro aspecto que pode vir a ser inserido neste eixo é a mobilização da 
sociedade para a sua participação na confecção e monitoração do 
Orçamento público, a questão dos Fundos públicos, etc.

Os instrumentos deste eixo deverão oferecer potencial de pressão, 
mobilização, produção de conhecimentos em torno da problemática da 
criança e do adolescente, assim como a responsabilidade pela capacitação 
permanente da sociedade para uma nova cultura que valorize as crianças 
e adolescentes do nosso País.

DEFESA

Por fim, o eixo da DEFESA, que tem como objetivo específico a 
responsabilização pelo não-atendimento, atendimento irregular ou vio
lação dos direitos individuais ou coletivos das crianças e dos adolescen
tes.

No âmbito dos espaços, temos um conjunto de atores governamentais 
e não-governamentais: Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança 
Pública, Defensoria Pública, Ministério Público, Conselhos Tutelares, 
Centros de Defesa (Art. 87) e associações legalmente constituídas (Art. 
210 do Estatuto da Criança e do Adolescente)4.

No âmbito dos instrumentos ou medidas disponíveis para a realização

(4) Art. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados 
concorrentemente: (...)

111 - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais 
a defesa dos interesses e direitos protegidos por. esta Lei, dispensada a autorização da assembléia, se houver 
prévia autorização estatutária.
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da Defesa, temos: a) Medidas Jurídicas Judiciais - habeas corpus, 
mandado de segurança, ações criminais, ação civil pública, etc; b) Medi
das Administrativas - advertências, multas, suspensão /fechamento de 
atividades e c) Medidas Sócio-Políticas - pressão popular legítima.

CONSID ERAÇÕ ES FINAIS

Após esta sintética apresentação do Sistema de Garantia de Direitos, 
algumas considerações se fazem necessárias.

A realidade tem mostrado que, embora do ponto de vista da concepção 
o Sistema apresente aspectos altamente positivos, num arranjo que sugere 
possibilidades interessantes e estimula a criatividade, ainda há muito 
espaço para a reflexão sobre ele. Mais espaço ainda para a integração de 
novos atores, instrumentos, e, quem sabe, também espaços que, em novos 
arranjos sistêmicos, contribuam para uma crescente eficiência e eficácia.

Até onde vai a nossa percepção, produto de uma prática, vemos 
algumas articulações entre os eixos, seja pela integração já efetivada, seja 
pela integração que o próprio sistema nos inspira e que ainda não 
implementamos.

O Sistema de Direitos se caracteriza por uma interação de espaços, 
instrumentos e atores no interior de cada um dos eixos; e por uma interação 
complementar e retroalimentadora entre os três eixos.

Este conjunto de eixos - Promoção, Controle e Defesa - em cujo 
interior se articulam também diferentes espaços, instrumentos e atores, 
formando uma teia de relações entrelaçadas que, de modo ordenado, 
contribuem para o mesmo fim ou objetivo central - definido como 
garantia/atendimento de direitos -, constitui uma unidade completa 
interdependente. É o sistema em si mesmo.

Outra abordagem é o Sistema visto como instrumento metodológico 
que leva a compreender a interrelação dos elementos (espaços, instru
mentos, atores) que, para efeito de conhecimento, podem ser considerados 
como unidades isoladas. Assim sendo, para a compreensão dos mesmos, 
faz-se necessária a observação:
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• da identidade e especificidade;

• dos limites, tensões e conflitos que integram o sistema e se manifes
tam através de ações/reações aos processos de integração/mudança/ 
inovação;

• do equilíbrio estático ou dinâmico das partes;

• da alimentação do sistema por meio de informações que o Sistema 
recebe ou produz.

O desafio, portanto, é fazer funcionar o Sistema para a efetivação do 
objetivo da garantia de direitos.

No momento, contamos com uma lei que derogou uma lei anterior, 
conhecida como “Código de M enores”.

Contamos com todo um conjunto de atores composto de entidades, 
movimentos especializados, movimentos sociais, Organizações Não- 
Governamentais, Centros de Defesa, Conselhos de Direitos, Conselhos 
Tutelares, Fóruns, enfim, representantes da Sociedade Civil empenhados 
na garantia dos direitos e na implantação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Contamos também com funcionários públicos e administrações com
prometidos com a transformação da sociedade.

Contamos, em todos os níveis, com parlamentares que vêm colocando 
nesta luta toda a sua capacidade política.

Contamos com as próprias crianças e adolescentes organizados na luta 
pela efetivação de seus direitos.

Contamos com agências da Cooperação Internacional, parceiras no 
apoio técnico-financeiro a esta empreitada.

Mesmo elencando, nessa lista, parceiros, sujeitos coletivos, o desafio 
permanece. São necessários alguns passos, hoje dificultados por limites 
legais. É imperativo um reordenamento jurídico-norm ativo da legislação 
ordinária que se adeque aos princípios constitucionais para efetivar o 
Estatuto.
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É fundamental que, na próxima revisão constitucional, longe de se 
questionar ou colocar em questão os avanços, se revise, isto sim, o que 
falta para avançar mais no campo do Direito.

Outro limite está no interior das instituições, sejam elas governamen
tais ou não-governamentais. Aquelas, por estarem ainda sob a orientação 
fundamental da legislação anterior, marcada por um centralismo autori
tário intervencionista, que encarava as crianças e adolescentes como 
objetos de tutela, através da doutrina da “situação irregular” . Estas, por 
insistirem ainda numa postura de costas para o Estado, mantendo estraté
gias voltadas para soluções alternativas, não raro marcadas pelos mesmos 
vícios autoritários introjetados do Estado.

Para ambas faz-se necessário um reordenamento institucional, seja 
na definição dos seus objetivos institucionais, seja no reordenamento de 
sua presença nos espaços públicos institucionais, novo locus do exercício 
da democracia participativa e exercício da cidadania. O desafio do 
reordenamento atinge a todos os atores envolvidos no Sistema de Garan
tias. Alguns passos já  têm sido dados, mas parece que quanto mais se 
avança, mais aparecem novos desafios.

Por isso o reordenamento faz-se urgente, para garantir o equilíbrio 
dinâmico das partes envolvidas na consecução do objetivo de garantia de 
direitos.

Por fim, outro desafio situa-se na necessidade de capacitação dos 
atores envolvidos - tanto nos espaços, como na criação dos instrumentos 
responsáveis pela alimentação do sistema no processo circular de receber 
e produzir novos conhecimentos, mola propulsora do desenvolvimento 
sócio-político-jurídico, conjugação esta consagrada pelo Estatuto.



C a p ít u l o  II
A PRÁXIS DOS CONSELHOS: 
POSSIBILIDADES E LIMITES

Em sua atuação nos espaços institucionais, o CENDHEC tem procurado 
contribuir para o funcionamento dos Conselhos Municipais de Direitos - - - que 
considera fundamentais à efetiva aplicação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente— prestando-lhes serviços de assessoriajuridica e de formulação 
e controle das políticas públicas ligadas à problemática da Criança e do 
Adolescente.

Existem no Estado de Pernambuco, 32 (trinta e dois) Conselhos de Direitos, 
alguns ainda em fase embrionária.

POSSIBILIDADES

A tendência à municipalização constitui um dos pontos fortes da Consti
tuição Federal de 1988. Na verdade, é uma condição importante para a 
democratização do Estado essa desconcentração e descentralização do Poder 
Público em instâncias mais próximas das reais demandas e anseios da Socie
dade Civil.

Assim sendo, cabe com justeza ao município legislar privilegiadamente 
sobre assuntos de interesse local, fortalecendo-se no exercício de uma gestão 
autônoma. Enquanto poder local, a gestão municipal se caracteriza, por maior 
aproximação com a população, o que possibilita conhecer de perto suas 
necessidades e, a partir daí, priorizar as políticas públicas de maior relevância.
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Tais pressupostos geraram, a partir da Constituição Federal, a ampliação 
da autonomia e dos poderes dos municípios para formular suas próprias 
políticas, fugindo da concepção anterior, que centralizava as decisões e 
recursos nos Estados ou no Governo Federal.

Concomitantemente a esta autonomia, há um fortalecimento dos poderes 
locais e das organizações populares, na medida em que passam a participar na 
gestão da coisa pública, por força de lei. O artigo 204, II1, prevê, de fato, a 
participação popular na própria elaboração das políticas públicas e no controle 
das ações “em todos os níveis”.

Em contrapartida, o município toma-se responsável pela implantação de 
políticas sociais, antes centralizadas em grande parte pela União, especialmen
te as de natureza compensatória.

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que ao município cabe 
discutir e criar a política de atendimento e defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes (Art. 86 e seguintes), tomando-se, por outro lado, um canal de 
politização dos cidadãos e de estímulo à participação na formulação dessas 
políticas.

Para cumprir os requisitos do Estatuto, garantindo meios legais de fazer 
valer prerrogativas municipais nessa matéria, a lei municipal deve dispor, entre 
outras, de normas sobre:

• diretrizes municipais de atendimento aos direitos da criança e do adoles
cente;

• criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

• criação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

• criação do Conselho Tutelar dos Direitos das Crianças e Adolescentes.

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente será de

(I) Art. 204. /is ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do 
orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas 
seguintes diretrizes:

II-participação da população, por  meio de organizações representativas, naform ulação das políticas  
e no controle das ações em todos os níveis.
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natureza paritária (Art. 88, II), composto por representantes de organizações 
governamentais e não-govemamentais.

O Estatuto da Criança e do Adolescente introduziu significativas mudan
ças na gestão da política de atendimento à infanda e juventude no Brasil, 
principalmente quando cria um Sistema de Garantia de Direitos, mediante o' 
qual crianças e adolescentes passam a gozar de todos os direitos fundamentais 
à pessoa humana. Com isto valoriza as iniciativas municipais que, articuladas 
e integradas com a família, a comunidade, a Sociedade Civil e o Poder Público, 
tornam a todos co-responsáveis pela efetiva garantia desses direitos. E uma 
gestão conjunta entre Governo e Sociedade Civil.

Com esta articulação e o envolvimento da sociedade, o Conselho Municipal 
passa a ter função essencial a partir da realização de um diagnóstico da 
realidade, que identificará os pontos mais críticos, possibilitando com isso a 
priorização das políticas relativas a crianças e adolescente. Em outras palavras, 
ele passa a ser formulador de políticas. Na medida em que as formula, vai 
também exercer o poder de monitorar as ações delas decorrentes, verificando 
se, de fato, aquelas políticas estão sendo executadas e em que nível de qualidade. 
Afinal, o interesse é que os serviços prestados cumpram sua função eminen
temente pública, propiciando uma melhoria na qualidade de vida da popula
ção.

Por sua vez, para que o Conselho exerça suas funções, obtenha um resultado 
positivo e garanta a aplicabilidade eficaz do Estatuto, preliminarmente é 
necessário que haja um comprometimento de todos os atores envolvidos, que 
funcione de forma autônoma, sem nenhuma vinculação político-partidária 
com o chefe do Executivo municipal, a ponto de comprometer o bom desem
penho das funções do Conselho e, acima de tudo, ter clareza no que se refere 
ao controle e aplicação dos recursos repassados aos municípios.

LIMITES

Uma das maiorias limitações, senão a maior que se tem constatado na 
prática, é a confusão de papéis. Em sua maioria, os Conselhos de Direitos não 
têm deliberado sobre política de direitos, nem tampouco controlado ações
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dessa politica. Em quase todos os municípios, os Conselhos de Direitos 
invadem a competência de outros órgãos públicos, sobretudo dos Conselhos 
Tutelares, até devido ao fato de que estes últimos geralmente ainda não estão 
implantados. É comum os Conselhos de Direitos intervirem em casos concre
tos de agressão a crianças ou adolescentes, realizando função que é do Conselho 
Tutelar, ou, na falta deste, do Juizo da Infância e Juventude, consoante teor do 
Artigo 262 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz:

“ Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribui
ções a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judi
ciária.”

DESCASO DO EXECUTIVO M UNICIPAL

A maior limitação ao funcionamento dos Conselhos de Direitos, contudo, 
é apouca importância a eles conferida pelo Executivo municipal que, a despeito 
da lei, continua a exercer o poder político de fato no município. Dividir o poder 
deliberativo com a Sociedade Civil e levar à discussão ampla, em um colegiado, 
a problemática referente à criança e ao adolescente são atitudes que inquietam 
a alma fisiológica e autoritária ainda presente na política local.

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Artigo 88, II, estabelece a 
criação dos Conselhos de Direitos em todos os níveis (municipal, estadual e 
federal), garantindo, deste modo, que as políticas públicas relativas às crianças 
e adolescentes, em todos os âmbitos, tenham por base deliberações dos 
Conselhos. Diz o texto legal:

“ São diretrizes da política de atendimento:

(...)

II - criação de Conselhos municipais, estaduais e nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, órgãos deliberativos e 
controladores das ações em todos os níveis, assegurada a 
participação popular paritária por meio de organizações re
presentativas, segundo leis federal, estaduais e municipais.”

Não nos cansamos de dizer que o ECA não é apenas uma lei avançada. É
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muito mais; é um dos raros e bem sucedidos exemplos de positivação de um 
direito que se fez insurgente pela força dos movimentos sociais. Seus preceitos 
não se resumem a fórmulas criadas por juristas; pelo contrário, significam a 
transcrição em Lei de idéias e conceitos que reproduzem as discussões de 
grupos interdisciplinares, reunindo pessoas e entidades cujo trabalho é dedi
cado à infância e juventude, e cujo pensamento representa o que há de mais 
avançado e moderno em termos doutrinários sobre direitos da criança e do 
adolescente.

Ao determinar, como no texto citado, a criação de conselhos paritários — 
representantes da Sociedade Ci vil e do Poder Público — para deliberar sobre 
políticas públicas e controlar as ações delas decorrentes, o Estatuto incorporou 
as mais recentes discussões sobre gestão democrática da coisa pública e sobre 
democracia participativa. Ao dividir o poder deliberativo - não meramente 
consultivo, ou “decorativo” — entre a Sociedade Civil e o Estado, objetivou não 
apenas democratizar as decisões, mas torná-las melhores e mais eficazes, pelo 
trabalho conjunto e catalizador de esforços de todos os membros. Este é, 
portanto, o espírito que deve presidir ao funcionamento dos Conselhos.

Outra vertente constitucional adotada pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente foi a municipalização. Pretende-se evitar com isso, como já foi 
observado, a falta de resultados que as ações controladas pela União e pelo 
Estado apresentam, devido ao distanciamento entre o poder que determina e 
a realidade à qual é aplicada a medida. No âmbito do município, acredita-se que 
a proximidade aos problemas e a maiorsimplicidade e eficiência dos mecanis
mos de aplicação dos recursos gerem melhores resultados. Outrossim, sendo 
os recursos aplicados pelo poder municipal, favorece-se a participação e 
fiscalização de seu uso pela Sociedade Civil, que muito tem a contribuir no 
processo.

No entanto, a municipalização traz sérios problemas, considerados o 
caráter cartorial e a forma clientelista com que é feita a política local, onde 
grupos e famílias se sucedem no poder, sem propiciar à população qualquer 
mudança de práticas e de conteúdo políticos. Instalados dentro dessas circuns
tâncias, além da submissão aludida anteriormente, os Conselhos correm o risco 
de ser mais um espaço de confronto entre os grupos políticos, ou, o que é pior,
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aparelhados por determinado grupo ou família para satisfação de seus interes
ses políticos fisiológicos.

Os Conselhos devem ser encarados como um avanço, um instrumento de 
mudança de práticas e posturas. Um espaço institucional com prerrogativas 
amplíssimas, definidas por Lei, que possui autonomia e independência sufici
entes para trazer um significativo avanço na elaboração de políticas para as 
crianças e adolescentes. É nossa opinião, entretanto, que a falta de clareza 
quanto aos papéis tem levado a maioria dos Conselhos em Pernambuco a ainda 
não apresentarem contribuições relevantes para o avanço das práticas políticas, 
e a terminarem por se enredar nas malhas fisiologistas do poder local.

SOCIEDADE CIVIL, MAS NEM TA N TO

Embora tenhamos concentrado nossas críticas à atuação do Executivo 
municipal, que pouco tem contribuído para o funcionamento efetivo dos 
Conselhos, não poderíamos deixar de apontar falhas da própria Sociedade Civil. 
Na verdade, ela parece não entender que o reordenamento institucional, na 
ordem do dia para os órgãos estatais, também deve aplicar-se às instituições do 
movimento social, ainda não adequadas à nova realidade. Afinal, não se pode 
deixar de reconhecer, ao apontar falhas dos Conselhos, que grande parte dos erros 
também deve ser atribuída aos seus integrantes não—governamentais. Pela 
própria estrutura legal dos Conselhos, é possível verificar sua omissão ou, pelo 
menos, uma notória falta de capacidade em provocar a mudança da situação.

Compreendendo o Conselho de Direitos como um espaço novo de poder 
político, em que seus integrantes representam, sobretudo, interesses de crian
ças e adolescentes, e, de modo especial, dos grupos excluídos das políticas 
públicas — os abandonados e os infratores — impõe-se a necessidade da 
Sociedade Civil criar mecanismos para fiscalizar a atuação dos conselheiros, 
tanto os oriundos do movimento social, quanto os governamentais.

O ESPAÇO DOS FÓRUNS

Cabe aqui destacar a extrema importância dos Fóruns permanentes, forma
dos por membros da Sociedade Civil com a função de articular as discussões
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e a atuação das entidades, bem como controlar e assessorar a participação dos 
seus integrantes nos Conselhos. Com Fóruns realmente atuantes, o movimento 
social sairia ganhando, e obteria mais força para exigir do Poder Público 
mudanças reais, a começar pela necessária qualificação e efetivo poder de 
decisão dos representantes governamentais nos Conselhos.

A importância dos Fóruns ainda é ressaltada por uma grave limitação 
detectada no contato com os representantes dos Conselhos: o baixo nível de 
qualificação para o trabalho como conselheiro. Aliás, sempre que podem, os 
próprios conselheiros tentam abrirespaços para sua capacitação. O descaso do 
Poder Público para com o Conselho de Direitos, entretanto, não propicia 
melhores condições para isso, e os recursos para a capacitação, realizada 
geralmente através de seminários de estudo, são obtidos junto a agências de 
cooperação. A existência de um fórum de discussão no município poderia ser 
extremamente útil à capacitação dos membros dos Conselhos de Direitos, 
assim pelo acumulo de discussão em temas fundamentais, como pelo forneci
mento de insumos teóricos à sua participação no colegiado.

Podemos, portanto, resumiras limitações dos Conselhos a partirda seguin
te observação, extraída de nosso conteúdo teórico e da análise realista da 
atuação dos Conselhos no Estado de Pernambuco: ao imaginar os Conselhos, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente dotou-os de poderes legais para serem 
instrumentos de avanço e modificação, inclusive, das práticas políticas presen
tes na sociedade. Entretanto, pela confusão de papéis e submissão dos Conse
lhos já  instalados ao Poder Público, às vezes por falta de uma melhor qualifi
cação dos próprios conselheiros, bem como sua omissão, ou mesmo adesão, às 
formas clientelistas e cartoriais de fazer política, terminam por reiterar tais 
práticas, não contribuindo para a mudança da sociedade, que é, ou deveria ser, 
seu objetivo maior.

A PARIDADE: QUE PA R ID A D E ?

Ao trazer à cena um espaço público institucional para garantir a participa
ção democrática, uma característica fundamental do Estado de Direito, a lei o 
fez considerando a possibilidade de trabalho entre “pares”. Quem sabe, o 
legislador espelhou-se na Justiça do Trabalho, onde patronato e categoria
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profissional têm representação expressa na figura dos “vogais”, ou juizes 
togados, que defendem os interesses das categorias representadas frente ao 
juizo “imparcial”.

A perspectiva da paridade na Justiça do Trabalho caracterizou-se por não 
permitir a aplicação do texto frio da lei, sem considerar os interesses e a situação 
das categorias envolvidas, num verdadeiro exercício de advocacia de interes
ses. Em tese, estes vogais ou juízes togados, ao comporem a Junta de Conci
liação e Julgamento, passariam a trabalhar os conflitos com base no acúmulo 
de experiências trazidos de sua base profissional.

Na prática dos Conselhos de Direito, esta possibilidade da formação de 
“pares” limita-se à composição numérica. Na verdade, não se observou, para 
garantir uma equilibrada correlação de forças, a necessidade de trabalhar com 
atores que defendam interesses criados na mesma situação.

Em tese, teríamos nos Conselhos de Direitos representantes dos diversos 
segmentos responsáveis pelas políticas públicas e pelo Sistema de Garantia de 
Direitos. A cada representação do Executivo, a Sociedade Civil teria um 
“assemelhado” para garantir a qualidade da paridade. Assim, para uma 
representação na área da Saúde, a Sociedade Civil apresentaria uma ONG que 
tivesse sua ação voltada para este fim. Para uma representação na área de 
Educação, de Justiça e Segurança, também deveria a sociedade indicar “pares” .

Ocorre que o modelo que se vem alicerçando radica numa prática de 
ocupação de espaço de poder, para defesa de interesses pessoais e/ou 
institucionais. Esta prática não garante uma composição paritária, na acepção 
plena da palavra; garante, isto sim, uma composição numericamente par. São 
transformados em “pares” os díspares. Daí a dificuldade em acompanhar a 
discussão e trabalhar na linha de formulação de políticas públicas.

Os Conselhos de Direitos no Estado de Pernambuco procuraram garantir 
uma composição plural. Assim, há municípios em que a representação gover
namental traz membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, daFUNDAC 
(estadual); do DIRES (estadual), entre outros. Como garantir a paridade em 
relação a esta composição?

A Sociedade Civil deveria estar devidamente aparelhada para responder
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ao modelo proposto:

1) devido ao seu âmbito de atuação e a sua própria competência e 
especificidade, não devem estar representados órgãos estaduais em Conselhos 
municipais;

2) Judiciário e Ministério Público, quando legalmente representados - o 
primeiro, por designação do Presidente do Tribunal de Justiça, e o segundo, por 
designação do Procurador Geral de Justiça -, prejudicam as possibilidades de 
intervenção judicial, posto que se poderá argüir a suspeição dos dois órgãos 
que, em tese, defenderiam interesses próprios. O Poder Judiciário traz, ainda, 
uma proibição estabelecida na Lei Orgânica de Magistratura, que, no Art. 26,11, 
determina:

“ O magistrado vitalício somente perderá o cargo: (...)

II - em procedimento administrativo para a perda do cargo 
nas hipóteses seguintes:

a) exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer 
outra função, salvo um cargo de magistério superior, público 
ou particular”;

3) poderá haver representantes do Executivo municipal, garantida a 
representação dos executivos das políticas sociais básicas.

Como garantir essa paridade de representação?

Em nosso entender, Órgãos de âmbito e expressão estadual deverão 
compor o Conselho Estadual de Direitos, portanto, não entram em nossa 
análise. Mas o desafio é encontrar, junto a entidades da Sociedade Civil, aquelas 
que, por suas características, permitam a dialética do processo.

Assim, para ser “par” com representante da Secretaria de Educação, 
deveria a Sociedade Civil apresentar uma ONG da área, por exemplo, uma 
escola comunitária. Para ser “par” com a Secretaria de Saúde, uma ONG que 
tivesse por objeto de trabalho o atendimento à saúde. Para ser “par” com o 
Jurídico do Executivo, teríamos um Centro de Defesa e assim sucessivamente.

Percebemos que os equívocos foram cometidos na perspectiva de garantir



28 Conselhos Municipais de Direitos

uma maior amplitude aos conselhos. Todavia, se o princípio legal que norteia 
o Estatuto da Criança e do Adolescente é o da municipalização, alguns reparos 
urgem ser feitos.

Quais os passos necessários? O conjunto dos membros do Conselho de 
Direito deve ter todas as informações necessárias e a devida compreensão de 
seu papel.

Naqueles municípios em que a lei que cria os Conselhos de Direitos, ao 
definir os representantes do Executivo, arrola instituições de âmbito estadual, 
deve ser iniciada uma discussão política para alteração da norma, garantindo 
o cumprimento dos princípios destacados no Estatuto.

QUALIDADE DA REPRESENTAÇÃO

Aparte a questão legal, devemos enfrentar um debate em princípio bastante 
polêmico: a qualidade da representação.

A eficácia dos Conselhos está intimamente relacionada com a otimização 
do desempenho dos conselheiros. Nesta medida, não basta garantir represen
tação política e ideologicamente apropriada, sem assegurar o conhecimento 
técnico necessário para os embates que por certo ocorrem neste espaço 
institucional.

A Sociedade Civil deve compreender que os representantes dos organis
mos públicos aportam ao Conselho interesses ligados ao programa de governo 
a que se vinculam; e que existe uma subordinação hierárquica entre os 
representantes e o representado. Este fato pode levá-los a adotar posturas 
coerentes com o representado sem, contudo, corresponder à expectativa da 
Sociedade Civil. Os próprios representantes da Sociedade Civil, ao serem 
escolhidos, têm lastreado o processo em critérios meramente políticos.

É o caso de perguntar: a que leva este tipo de representação ?

Possivelmente à construção de um discurso politicamente articulado, mas 
dissociado de uma prática competente.

A Sociedade Civil tem que ocupar o espaço institucional privilegiado e não 
sabe como fazê-lo...
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MODELOS DE CRIAÇÃO

Através da assessoria que presta a diversos Conselhos, da Região Metro
politana do Recife e do interior do Estado, e da observação sistemática do 
trabalho e funcionamento de boa parte dessas instituições em Pernambuco, o 
CENDHEC pôde extrair elementos que permitiram avaliar os modelos de 
criação e funcionamento dos Conselhos, apontar-lhes falhas e acertos, bem 
como relacionar o modelo de criação à falta de funcionamento efetivo que 
aqueles órgãos demonstram, ressalvado, obviamente, o pouco tempo que 
tiveram desde a sua criação.

Via de regra, em Pernambuco, os Conselhos de Direitos foram criados a 
partir da orientação do Grupo de Articulação Pró-Conselhos Municipais, que 
atualmente se denomina Grupo de Articulação Municipal.

Interessante observar o paradoxo: enquanto se pretende garantir a 
municipalização a partir da práxis local, um grupo externo, formado na sua 
grande maioria por técnicos da FCBIA, com representação da LBA, origina- 
riamente, e depois ampliado com representação do UNICEF, CIELA e em 
alguns momentos do próprio CENDHEC, pensava a municipalização de fora 
para dentro.

Assim, alguns membros iam aos municipios, “convidavam” o Poder 
Público e a Sociedade, e, pronto, estava criado o embrião do Conselho de 
Direito.

Até pelo pouco tempo, sem o necessário acúmulo de discussão e sem a 
perfeita compreensão do espaço institucional a ser criado por lei, Executivo e 
Sociedade Civil não observam os princípios previstos na Constituição Federal 
e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Não raro, as leis de criação dos Conselhos Municipais de Direitos repro
duzem antigos conceitos de política, remanescentes na ideologia de alguns 
prefeitos, que insistem em não conceber a Sociedade Civil como parceira na 
elaboração de políticas. Para dar uma pequena amostra do seu conteúdo anti
democrático, citamos um trecho da lei de criação do Conselho de Direitos do 
municipio de Gravatá, em que o Conselho é tratado como “órgão consultivo”:
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A lt 2° - 0  atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Muni
cípio de Gravatá, será feito através das políticas sociais básicas de 
educação, saúde, profissionalização e outras, assegurando-se em 
todas elas o tratamento com dignidade, à liberdade e a convivência 
familiar e comunitária.

Parágrafo Único - Para a criação de programas que digam respeito à criança 
e ao adolescente, de caráter compensatório ou supletivos às 
políticas sociais básicas do Município, será obrigatoriamen
te ouvido o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente que terá prazo de 30 (trinta) dias para manifes- 
tar-se a respeito, salvo nos casos de pedido de urgência, pela 
autoridade Municipal, quando o termo final do prazo para 
sua manifestação dar-se-á em 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data de entrega da solicitação. (Grifos nossos).

Além de obstáculos procedimentais, as leis de criação dos Conselhos 
Municipais de Direitos apresentam, geralmente, flagrantes irregularidades, a 
começar da previsão legal da participação do Ministério Público e do Poder 
Judiciário na “bancada” governamental.

Além disso, algumas leis incluem a FUNDAC, a Polícia Militar, e outras 
organizações de âmbito estadual, que não poderiam, até pela sua própria 
organização, integrar um Conselho Municipal.

Quanto aos órgãos da Justiça, em alguns municípios, por incrível que 
pareça, o Juiz de Direito e o Promotor Público se fazem representar, através 
de prepostos (ou representantes, como são chamados), a exemplo dos Conse
lhos de Jaboatão e Moreno, entre outros.

Igualmente ilegal é a disposição sobre quais entidades da sociedade civil 
integrarão a “bancada” não-governamental do Conselho. Algumas leis, como 
a de Petrolina, chegam a indicar nominalmente as organizações:

Art. 7o - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será 
composto por um representante legalmente constituído de cada uma 
das seguintes instituições:
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I - governamentais:

(omissis)

II - não governamentais:

a) Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e à 
Infância (APAMI);

b) Visão Mundial;

c) Sociedade Promenor de Petrolina;

d) Pequenos Trabalhadores de Petrolina (PETRAPE);

e) Centro Maria Auxiliadora de Meninas (CEMAN);

j)  comunidade, eleito pelas Associações de Moradores e 
outras comunitárias de diversas naturezas e finalidades, 
organizadas e legalizadas, em processo por elas definido, 
ficando plenamente reconhecido, se, na promulgação desta 
lei, as associações houverem já  procedido à eleição (Grifos 
nossos).

Embora o Executivo municipal tenha tido a preocupação de incluir a 
participação de todas as entidades não-governamentais até hoje instaladas no 
Município, a citação nominal de entidades inviabiliza para o futuro a partici
pação de outras que venham a ser fundadas.

Já a lei que criou o Conselho de Direitos de Paulista - PE., embora não cite 
as entidades, determina características que cada uma deve apresentar:

Art. 3o- (omissis)

§ Io- A composição do Conselho, guardada a paridade entre 
representantes dos órgãos governamentais e não governa
mentais, nomeados na forma disposta neste artigo, deverá 
observar o que segue:

a) - (omissis)

b) - Sete (07) membros, serão representantes de Entidades
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não governamentais, a saber:

01 - Representante de entidade que trabalha com crianças de
0 à 06 anos;

02 - Representantes de entidades que trabalha com crianças 
e adolescentes na faixa de 07 a 18 anos;

01 - Representante de entidades que trabalha com crianças e 
adolescentes portadores de deficiência;

01 - Representante religioso que, em sua entidade desenvolva 
um trabalho com crianças e adolescentes;

02 - Representantes de movimentos populares que desenvol
va um trabalho com crianças e adolescentes.”

Qualquer que seja a disposição, nominal ou por características, configura- 
se ilegalidade que fere o princípio constitucional, consagrado em nosso 
sistema jurídico, segundo o qual a Sociedade Civil é li vre em sua organização, 
não podendo sofrer restrições por parte de qualquer Poder estatal.

Reconhecemos, por outro lado, que a representação não-govemamental no 
Conselho deva abranger o maior número possível de interesses envolvidos no 
trabalho com crianças e adolescentes. Não é possível, porém, haver disposição 
legal neste sentido. Caberá, sim, ao movimento social, amadurecer o suficiente 
para permitir que a disputa por espaço político ceda lugar ao consenso na 
escolha de uma “bancada” o mais representativa possível.

Quanto à representação governamental, nada obsta que a lei determine, de 
início, a sua composição. Seria desejável que fosse seguido o modelo do 
CONANDA, que assegura a participação dos órgãos executores das políticas 
sociais básicas.

DECORRÊNCIAS

a) Exercício de papéis e funções:

Os Conselhos de Direitos foram previstos na lei como espaços formais de 
representação da Sociedade Civil e do Governo, para a formulação de políticas
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públicas referentes às crianças e adolescentes, políticas essas de caráter 
vinculativo em relação ao Poder Público.

Por ser um órgão com funções e prerrogativas definidas em lei, a partici
pação dos membros no Conselho deve objetivar o exercício dessas funções e 
prerrogativas, através de um esforço integrado e coletivo, que terá como 
resultado a garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes.

Vê-se, entretanto, que os Conselhos têm servido de teto sob o qual se 
abrigam pessoas que, mesmo antes da criação do Conselho, já realizavam 
trabalhos com crianças e adolescentes. Tais pessoas continuam a realizar o 
mesmo trabalho, só que agora agrupadas em tomo do Conselho. Pensam, assim, 
estar fazendo funcionar o órgão. Na verdade, o trabalho constitui-se do 
somatório dos vários esforços individuais, com objetivos os mais diversos, e 
não, como afirmamos anteriormente, de um esforço integrado, coletivo e com 
objetivos bem definidos.

Essa característica, comum aos Conselhos de Direitos, leva ao não- 
exercício das funções que lhe são próprias. Uma das conseqüências é a mistura 
dos papéis do Conselho de Direitos com os de outros órgãos do Poder Público, 
especialmente o Conselho Tutelar, que raramente existe na localidade. Pergun
tados sobre as realizações dos Conselhos de Direitos, os Conselheiros normal
mente relatam casos concretos em que intervieram para proteger os interesses 
de crianças e adolescentes, vítimizados ou abandonados, função esta que é 
própria do Conselho Tutelar.

Seria mais importante para os Conselhos assumirem de fato o seu impor
tante papel de órgão controlador e formulador de políticas públicas, e 
acelerarem a instalação dos Conselhos Tutelares, o que representaria um 
significativo avanço na garantia e conquista dos direitos das crianças e 
adolescentes.

Outra marca do funcionamento dos Conselhos de Direitos é a perda de 
legitimidade na atuação dos seus membros, governamentais e não-govema- 
mentais. Com o convívio, deixam de representar adequadamente suas institui
ções de origem, passando todos à condição única de “membros do Conselho” .

Oriundos de órgãos públicos, os membros governamentais adquirem uma
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maior sensibilidade e consciência quanto ao tema “criança e adolescente”, 
bem como sobre direitos humanos em geral, e terminam tomando decisões 
dissonantes com o espírito que preside às instituições por eles representadas.

O grande entrave é a falta de compromisso dos órgãos públicos em relação 
às posições assumidas por seus membros no Conselho, e que implicam na 
atuação do órgão, na medida em que tais posições extrapolam a autonomia 
conferida aos representantes. Cria-se, portanto, um impasse: certo Conselhei
ro, representando determinada Secretaria, toma tal posição; a Secretaria, 
porém, não o havia autorizado a tanto , e não se sente comprometida com a 
decisão.

Quanto aos não-governamentais, a ingerência do Executivo, permitida 
pelo modelo de criação dos Conselhos, tende a torná-los submissos ou insegu
ros, tomando decisões que agradem mais ao Poder Público, em detrimento das 
propostas que surgem do movimento social.

Para manter um melhor relacionamento com seus parceiros governamen
tais, os representantes da Sociedade Civil pautam seu trabalho no Conselho por 
uma participação ingênua, destituída de espírito crítico. Isso demonstra, 
inclusive, que o medo de desagradar tem seu fundamento na ausência de uma 
preparação técnica e de um conjunto bem definido de propostas e princípios, 
que imprimiriam coerência e positividade ao trabalho.

b) Condições de funcionamento:

Como órgãos do Poder Público Municipal, os Conselhos de Direitos são, 
geralmente, vinculados aos Gabinetes dos Prefeitos. Poucos possuem dotação 
orçamentária própria; a grande maioria reparte verbas com os demais órgãos 
do Gabinete.

T alvez por terem iniciado sua atividade há bem pouco tempo— o Estatuto 
da Criança e do Adolescente entrou em vigor em dezembro de 1990 — a 
estrutura material ainda é muito insuficiente. Espaço próprio para reuniões e 
trabalhos praticamente inexiste. As estruturas de apoio e o funcionamento 
geral são garantidos —  ou deveriam ser — “pelo total apoio das Secretarias 
Municipais”.
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Até para a própria capacitação de seus membros, que, como visto no item 
anterior, é de fundamental importância, as verbas são obtidas junto a entidades 
de cooperação.

Não se pode, entretanto, deixar de criticar os Conselheiros por terem uma 
postura excessivamente submissa, contentando-se com pequenas contribui
ções do Poder Executivo, que são aceitas como grandes “favores” prestados 
pelo Prefeito ou Secretários, aos quais se deve muito “agradecimento”.

DEVERIAM OS CONSELHOS COMPREENDER AS PRERROGATI
VAS GARANTIDAS POR LEI, SOBRETUDO O PODER DE REQUISITAR 
SERVIÇOS PÚBLICOS EM TODAS AS ÁREAS. “Requisitar” não significa 
“pedir” e sim, “exigir”. E isto é um direito garantido ao Conselho.

Somente para ilustrar esse desconhecimento de suas prerrogativas, quase 
todos os Conselhos têm dificuldades de levantar um diagnóstico da Cidade, por 
não disporem de recursos para contratar certos serviços técnicos. Entretanto, 
quase todos os serviços já  são, ou podem ser, realizados por órgãos públicos, 
bastando ao Conselho requisitá-los. Isso é uma pequena mostra do muito que 
ainda se tem a caminhar...



. .

'

,.

.



C a p ít u l o  III
DE VOLTA AO PARADIGMA

0  Estatuto da Criança e do Adolescente, implantado pela Lei 8.069/90 
implica uma ruptura, uma mudança de Paradigma que sinteticamente pode
mos descrever como o fim da vigência legal da “doutrina da situação irregu
lar” e a positivação da “doutrina de proteção integral”. Esta ruptura ou 
mudança de paradigma traz modi ficações radicais de conteúdo, expressas nos 
artigos centrais, nevrálgicos, do Estatuto: os artigos 23,88 e 106. Vale a pena 
transcrevê-los a seguir.

Art. 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo 
suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder.

Parágrafo único Não existindo outro motivo que por si só autorize a decre
tação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em 
sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser 
incluída em programas oficiais de auxílio.

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

I - municipalização do atendimento;

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos 
direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e 
controladores das ações em todos os níveis, assegurada a 
participação popular paritária por meio de organizações 
representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;

III - criação e manutenção de programas específicos, obser-
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vada a descentralização político-administrativa;

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais 
vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança 
e do adolescente;

V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministé
rio Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência 
Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de 
agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se 
atribua autoria de ato infracional;

VI - mobilização da opinião pública no sentido da indispen
sável participação dos diversos segmentos da sociedade.

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em 
flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente.

Parágrafo único O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis 
pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus 
direitos.

É em tomo desses artigos, fundamentos de um novo paradigma, que todas 
as modificações de metodologia e gestão das entidades ligadas ao Sistema de 
Garantia dos Direitos da criança e do adolescente devem reordenar-se, tanto 
no campo da teoria, como no das práticas.

A partir deles, o conjunto dos espaços, instrumentos e atores deve também 
reordenar-se, num processo constante que possa fazer frente a todas as 
limitações descritas no Capítulo II desta publicação, assim como aos limites 
de caráter estrutural ou conjuntural refletidos no processo de democratização 
da sociedade, processo que vivemos em meio a enorme crise de recessão 
econômica, com o conseqüente impacto nas políticas públicas e nas condições 
do cotidiano da Nação.

Já nos encontramos, hoje, frente a possível revisão constitucional, sem que 
sequer se tenha efetivado a regulamentação da maior parte dos artigos da 
Constituição Federal de 1988. Este momento constitui um desafio e um risco



De Volta ao Paradigma 39

para todos os que querem a permanência e aplicação do novo paradigma que 
as cartas constitucionais garantem.

O desafio, portanto, consiste em saber como posicionar-se eficazmente, 
dentro da estratégia geral do Estatuto, no que se refere à defesa do conteúdo, 
que podemos centrar na manutenção dos artigos acima citados e na 
implementação e aperfeiçoamento constante do Sistema de Garantia de 
Direitos.

Considerando a conjuntura do País e da Região, vemos a necessidade de 
uma estratégia geral de apoio político-técnico, em todos os campos e niveis, 
à defesa dos direitos expressos no Art. 5.o da Constituição Federal, assim como 
de todas as iniciativas que têm como objetivo a democratização das relações 
na sociedade, unindo assim a luta pelas garantias dos direitos das crianças e 
adolescentes no conjunto da vigência de um novo modelo democrático 
participativo, economicamente justo, porque distributivo, gerido de modo 
descentralizado, não-intervencionista e não-autoritário.

A defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes coloca em cheque o 
modelo de desenvolvimento, ao mesmo tempo que propõe um novo paradigma 
que, devido a sua abrangência e à centralidade da problemática, serve de ponto 
de partida, de alavanca para a reformulação de toda a sociedade e de toda a 
ordem sócio-econômico-política.

Finalizamos o Capítulo 1 levantando alguns pontos, alguns desafios. 
Fizemos, no Capítulo II, um parêntese para olhar a realidade de alguns 
conselhos de Pernambuco, tentando verificar como vivenciam no dia-a-dia o 
novo paradigma.

Agora pretendemos, com esta reflexão final, dar alguma contribuição no 
sentido de levantar pistas, idéias, possíveis intervenções que conduzam ao 
paradigma, visto que todos sabemos que a teoria na prática é outra. Só que neste 
caso, a prática, a participação nos coloca no papel de atores, com responsabi
lidades e até mesmo paixão por este Direito insurgente que se tomou vigente, 
nasceu e nasce, todos os dias, da participação e da organização da Sociedade.

No antes - momento da luta pela garantia de direitos - como no agora - luta 
pela implantação efetiva dos direitos - verificamos um traço comum: o avanço
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rumo à realização - obtenção da garantia dos direitos - apoia-se na participação 
da Sociedade Civil e dos governos, numa relação de co-gestão da coisa pública, 
na arena de negociação de interesses que é o espaço institucional do Estado. E 
também depende dessa participação.

Assim, podemos sinteticamente dizer que existe um terreno comum - o 
Estado - e dois atores institucionais - os governos e as entidades da Sociedade 
Civil organizada -, ambos exercitando novos papéis, rompendo uma postura 
h istórica alheia à co-gestão, m arcada por traços centralizadores, 
intervencionistas e autoritários de lado a lado. Hoje esses atores institucionais 
situam -se, de acordo com o Estatuto, dentro do Sistema de Garantias, o que 
toma um pouco mais complexa a nova relação, os novos papéis a serem 
desempenhados Não é suficiente assumir novas posturas. Há que articular 
novos espaços e instrumentos, obedecendo à lógica do Sistema e ao espírito da 
democratização.

Há que combinar dois modos de prática democrática: a participativa e a 
representativa no conteúdo mais amplo desses conceitos que também histori
camente foram descaracterizados e até desvirtuados. Eles devem, sem excluir 
o aspecto do exercício do poder, superar-se pela representação dos interesses 
das crianças e dos adolescentes. Do balanceamento desses aspectos - represen
tativo e participativo - surge a qualidade do desempenho em busca da vigência 
dos direitos.

Ao falar de espaços, instrumentos e atores, uma idéia se torna obrigatória 
e constitui parte essencial das tarefas gerais do Estatuto: é a articulação. Esta, 
a ser construída, negociada. Temos alguma experiência na articulação de 
entidades que em torno de idéias e interesses trabalharam para os avanços 
democráticos no período 75-88. Mas a conjuntura mudou e hoje a qualidade 
da articulação é diferente: faz-se necessário buscara especificidade, a identi
dade, a missão e papel de cada espaço, de cada instrumento, de cada ator.

O que muda na identidade, na missão e no papel da cada entidade, após a 
aprovação do Estatuto?

À primeira vista, pode-se pensar que nada de essencial mudou. Cada 
movimento, cada entidade mantém os mesmos objetivos, o mesmo afã e
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empenho na luta por uma vida melhor para as crianças e adolescentes. Talvez 
ainda não tenhamos introjetado teórica e praticamente a novidade desta 
ruptura, deste novo paradigma que o Estatuto representa.

Podemos sintetizar tal ruptura, qualificando-a como a passagem do aten
dimento de necessidades (saúde, educação, moradia, profissionalização) para 
o atendimento de direitos. É isto o que muda e isto é muito importante. Hoje 
temos um sujeito de direitos e não mais um objeto de tutela. As necessidades 
já não são vistas como objeto da assistência social. As necessidades não 
atendidas constituem violação de direitos e esta mudança não é colocada no 
Estatuto apenas como discurso. E tão importante, que a própria legislação prevê 
um sistema de atendimento e de garantia de direitos.

O sistema nos traz a idéia de funcionamento articulado. O atendimento nos 
fala de condições sócio-económicas e políticas novas, com capacidade de 
atendimento universal (promoção). As garantias nos remetem aos instrumen
tos para proteger, assegurar e fazer cumprir os direitos (defesa). E tudo 
dependerá da capacidade da Sociedade Civil em organizar-se, fiscalizar, 
monitorar, subsidiar (controle).

Temos, assim, dois aspectos a serem trabalhados: o da identidade e 
especificidade, e o da articulação, partindo de uma busca de reordenamento 
permanente, visto que tanto um como outro são informados e influenciados 
pela conjuntura, como afirmamos acima. O passo qualitativo seguinte é 
trabalhar a multi-integração dos três eixos ou linhas: promoção, defesa e 
controle.

Uma primeira tentação a vencer é pensarque podemos fazertudo, como em 
outro momento histórico pensamos fazer ou de fato fazíamos, porém dentro 
de outro conteúdo conceituai, onde a promoção era assistência; a defesa, 
denúncia; e o controle estava bastante fora das práticas sociais.

Fazer tudo não é o mais viável. Por que? Devido às especificidades de cada 
espaço, de cada instrumento, de cada ator. O desafio da integração, superada 
esta primeira tentação histórica, será praticar um conjunto de novas possibi
lidades que ainda dominamos pouco, até conceitualmente, embora no dia-a- 
dia já  integrem o nosso vocabulário: articular-se funcionalmente, fazer alian-
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ças, trabalhar em parceria, etc. Cada uma dessas expressões tem conteúdos 
diferentes. Não são sinônimas e a escolha de uma ou outra opção tem conse- 
qüências diferentes. O processo de identidade/especificidade é que nos infor
ma, pela similitude ou diferença, que tipo de relação é possível estabelecer.

A integração supõe uma reflexão sobre si e sobre os outros quanto à 
identidade, e uma estratégia diferenciada para cada um dos espaços, instrumen
tos e atores. Falando de estratégia, devemos pensar num plano, num planeja
mento de intervenção. Nada no Sistema se improvisa. Cada espaço, cada 
instrumento, cada ator deve pensar sua estratégia própria que fala de sua 
identidade/especificidade e deve pensar também sua estratégia com os outros 
espaços, atores, instrumentos.

Pensar assim constrói o planejamento estratégico, essencial para o bom 
desempenho; produz um conjunto de ações e proposições diferentes/variadas 
e, pelo mesmo motivo, ricas e inovadoras. Qual o papel e a qualidade da atuação 
de cada um dos espaços, instrumentos e atores nas outras linhas ou eixos, que 
não aquela na qual estou integrado pela definição de minha identidade ou 
especificidade? Dito numa linguagem mais direta, o que o Forum tem a ver com 
o Conselho de Direitos, com o Centro de Defesa, com o Conselho Tutelar? Com 
os programas especiais de proteção? Com o Ministério Público? Etc. Isto vale 
para cada um dos espaços, instrumentos e atores.

A articulação e integração são essenciais, como vimos antes, dela depen
dendo a qualidade do nosso trabalho. Mesmo sendo tão importantes, não se 
pode dizer de antemão como devem ser feitas. Isto depende da conj untura local.

A título de sugestão, podemos levantar algumas perguntas que esperamos 
hão de estimular o surgimento de outras e sua posterior transformação em 
respostas práticas. Vamos considerar, num primeiro momento, as relações 
mais frequentemente encontradas no processo de implantação do Estatuto.

Qual arelação do Conselho de Direitos (nacional, estadual, municipal) com 
o Fórum? Ou da linha de Promoção com a linha do Controle?

Seguindo a sugestão acima, o primeiro passo para chegar a uma resposta 
será pensar na identidade e especificidade de cada um. Se não, vejamos.
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0  Conselho é um espaço público institucional criado por lei; o Fórum 
é igualmente um espaço público de articulação técnico-política, composto por 
entidades, movimentos, grupos de trabalho, redes da Sociedade Civil. Esta 
definição de identidade a partir da composição e modelo de criação, assim 
como das funções e papéis a serem desempenhados por cada um faz toda a 
diferença.

No Capítulo II vimos que há uma confusão de papéis resultante da 
conjuntura sócio-política, da correlação de forças e até da evolução da Soci
edade Civil rumo a uma maior organização desenvolvida durante o processo 
de formação desses espaços institucionais públicos, assim como do despreparo 
da maioria dos agentes governamentais e não-govemamentais para agir neste 
novo modelo de gestão.

Faz-se necessário o reordenamento institucional, porém, na prática, como 
acontece ou acontecerá? O processo de reordenamento deve ser pensado de 
modo positivo, como necessidade para o avanço democrático, superando o 
sentimento de perda de indentidade ou poder, pela certeza do ganho de uma 
maior identidade e especificidade de onde resultará maior eficiência e eficácia 
pela otimização das potencialidades de cada um destes protagonistas.

O processo de reordenamento necessariamente será lento e talvez até 
sofrido e difícil, mas estamos convencidos de que é essencial ao bom funcio
namento do Sistema de Garantias e ao aperfeiçoamento democrático.

Nesta relação Fórum - Conselho temos uma definição prevista em lei para 
oConselho de Direitos. Vimos no CapítuloII que para o exercício de suamissão 
a maioria dos Conselhos deve superar uma série de limites e dificuldades. E o 
Fórum não figura na lei, a não ser como conseqüência da participação da 
Sociedade Civil. Este espaço deve instituir-se no seio da Sociedade Civil e sua 
identidade se manifestará através do seu papel e missão de controle social e 
continuidade das políticas públicas. A razão disso é que o Fórum é retaguarda 
e locus de escolha de seus representantes e da participação nos Conselhos em 
representação dos interesses das crianças e dos adolescentes.

Assim sendo, o grande desafio do Fórum - situado no eixo do Controle, do 
Sistema de Garantias -, passa pela introjeção permanente de sua identidade e
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especificidade. Como espaço de articulação de diferentes grupos, comum a 
des, movimentos, redes de estudos e pesquisa e todas as formas de associaçao 
social existentes ou que venham a ser criadas, refletindo o avanço da socie a e 
democrática.

E os Fóruns que hoje são mistos, compostos por organismos govemamen 
tais e não-governamentais?

Ninguém pode honestamente desconhecer o papel importantíssimo que 
esses Fóruns mistos tiveram no projeto de luta pelos Direitos, redação o 
Estatuto, etc. Nessa missão histórica de conquista do reconhecimento os 
Direitos todas as forças sociais se juntaram e abraçaram com empenho essa 
missão de transformar aquele Direito insurgente em Direito positivo. Esta 
conquista assegurou, entre outras coisas, o espaço público instituído o 
Conselho de Direitos, instrumento jurídico de co-gestão ( governamenta e
não-governamental) das políticas públicas, da aplicação dos fundos e as 
ações.

Ao criar esse instrumento jurídico, estava-se inscrevendo um avanço 
democrático de enorme relevância para o futuro, porém ao mesmo tempo se 
superava a fase de articulação mista fora dos Conselhos instituídos e regi os 
pela nova legislação.

Ficava determinado legalmente que os membros governamentais estavam 
ali em representação dos Governos e os não-governamentais, em representa 
ção da Sociedade Civil, devendo uns e outros responder e reportar-se aos 
segmentos de origem, controladores do seu desempenho como conselheiros.

O reordenamento de ambos os espaços assegura o funcionamento do 
Sistema de Garantias, onde cada espaço, cada instrumento, cada ator tem uma 
identidade, uma missão e um papel. O não-reordenamento ou o reordenamento 
precário mantêm a confusão de papéis que contribui para o funcionamento 
insatisfatório do Sistema de Garantias.

A missão e o papel dos Conselhos estão descritos na lei, que os situa na Promoção 
dc 1 hreitos, no campo estruturador do Sistema e deve encontrar nos Fóruns o apoio
|x>lítico assim comootécnico.AmissãoepapeldosFóruns não estão definidosna ei,

ii.i vetdade, devem ser construídos pela Sociedade Civil organizada.
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Mesmo assim, já existem algumas práticas consensuais quepodem via a ser 
assumidas como papéis dos Fóruns:

• constituir a retaguarda técnico-política dos Conselheiros não-governa
mentais;

• oferecer à consideração dos Conselhos de Direitos subsídios de políticas 
públicas produzidos por grupos de trabalho;

• realizar estudos e pesquisas;

• posicionar-se publicamente contra a violação de direitos e contra a 
violência;

• acompanhar o trabalho do Legislativo, monitorando os projetos de lei e 
a sua tramitação nas casas legislativas;

• divulgar para a sociedade esse processo de aprovação de leis e o 
desempenho dos parlamentares;

• identificar e divulgar os problemas mais graves de violação de direitos, 
tentando influir na opinião pública através da mídia com vistas à construção 
de uma cultura de Direitos, vinculando-a ao novo modelo de desenvolvimento 
ede sociedade.

São estas apenas algumas reflexões que certamente serão acrescidas de 
outras, visto que o reordenamento é um processo que se enriquece na mesma 
medida que se produz e implementa a multi-integração entre as linhas ou 
eixos.

Qual a relação entre os Conselhos de Direitos e os Conselhos Tutelares? Ou 
da linha de Promoção com a linha de Defesa?

No Capítulo 11 vimos que em muitos municípios os Conselhos são solici
tados a realizar o atendimento de casos concretos de violação de direitos, ou 
de atos infracionais atribuídos a adolescentes, e ao mesmo tempo afirmamos 
que este não é o seu papel, não faz parte de sua missão institucional, visto que, 
segundo o Estatuto, isso é papel e função do Conselho Tutelar.

O reordenamento neste particular passa em primeiríssimo lugar pela
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implantação dos Conselhos Tutelares, ainda bastante escassos em Pernambuco 
e em outros Estados.

A relação do Conselho de Direitos e o Conselho Tutelar pode ser de 
reciprocidade. Ao ser demandado, o Conselho de Direitos encaminha ao 
Conselho Tutelar. Este, por sua vez, fica atento às propostas de políticas 
públicas emanadas do Conselho de Direitos, acompanha e observa a garantia 
de universalidade do atendimento. Terá no atendimento dos casos que lhe 
chegam um termômetro da situação das crianças quanto ao atendimento das 
políticas, frente às quais o Estado tem obrigação de atuar. Por sua vez, terá nos 
seus assemelhados da linha de Defesa apoio para sua atuação e bom desempe
nho.

A este respeito, pensamos que terá no Ministério Público e nos Centros de 
Defesa e na Defensoria Pública ou na assistência judiciária a possibilidade de 
defesa técnico-jurídica dos direitos, visto que não lhe está reservada na lei a 
função jurisdicional.

A relação entre Conselho Tutelar e Centro de Defesa implica um papel 
complementar e não supletivo, na medida em que o Tutelar recorra ao Centro 
de Defesa, e atuações distintas, na medida em que o Conselho Tutelar deve 
atender todos os casos de violação, visto que é serviço público e deve reger-se 
pela universalidade do atendimento. E os Centros de Defesa situam sua 
intervenção em campos específicos de gravidade de violação, de acordo com 
a conjuntura do lugar em que atuam. Este tipo de intervenção tem sido chamada, 
com certa imprecisão teórico-conceitual, de “casos exemplares”.

Centro de Defesa e Conselho Tutelar terão uma relação com o Fórum? Em 
outras palavras, a linha de Defesa com a do Controle?

Evidente que sim, uma relação de intercâmbio de informações e subsídios 
sobre a realidade dos direitos das crianças e dos adolescentes, a partir da própria 
intervenção na realidade de cada um dos espaços.

Assim, poderíamos refletir sobre cada um dos espaços, instrumentos e 
atores do Sistema de Garantias e esta reflexão deverá ser permanente, visto que 
se modifica de acordo com a conjuntura sócio-político-econômica. Por isso, 
esses comentários têm mais o caráter de estímulo ao exercício reflexivo, sem
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se constituir, em momento algum, em norma ou paradigma.

A modo de conclusão, podemos dizer: há um reordenamento que é exigên
cia da lei e este deve ser implementado com a maior brevidade possível. A sua 
não-implementação terá consequências legais, tomando nulos os atos ou 
deliberações de espaços ou instrumentos não reordenados.

Há um reordenamento que não é regido pela letra da lei, mas que obedece 
ao espírito da lei. É o reordenamento político, espaço de criação social essencial 
ao bom funcionamento do Sistema de Garantias e ao aperfeiçoamento cons
tante da democracia. É o reordenamento que dá continuidade ao enorme 
esforço de mobilização social que tomou vigente o direito insurgente. Este 
reordenamento obedece à lógica do avanço no movimento permanente da 
sociedade rumo a sua plenitude como sujeito coletivo de direitos, onde todos, 
sem distinção, alcançam individualmente também o respeito e a dignidade.

A LEI M U N ICIPAL QUE CRIA OS CONSELHOS DE  
DIREITOS

Dentro dos princípios de descentralização e municipalização estabelecidos 
pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, coube 
aos municípios, determinar, sem grandes limitações ou interferências, a 
criação de seus Conselhos de Direitos, o que deve ser feito através de lei 
municipal de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo.

Formulara lei é o desafio primeiro da instalação do Conselho. Inicialmen
te, é importante afirmar que não pretendemos trazer aqui uma fórmula de lei, 
que possa ser utilizada em qualquer situação, bastando modificar o preenchi
mento dos dados específicos. A elaboração de uma lei é algo bastante sério: 
deve ser feita tendo em vista os preceitos legais superiores, que fornecerão os 
limites dentro dos quais poder-se-á legislar e, sobretudo, atentando-se para as 
peculiaridades do local e os interesses da coletividade.

Defendemos que a lei deve ser enxuta. Nem pequena demais, que pode ser 
omissa; tampouco muito longa, versando sobre muitos assuntos que podem 
não interessar.
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A lei que cria o Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes 
terá necessariamente que prever:

01 - A estrutura do Conselho; como é formado, que órgãos o compõem, qual 
o número de membros. Importante a previsão legal da Secretaria Executiva 
como órgão do Conselho.

02 - O mandato de cada conselheiro; de quanto tempo será, se há possibi
lidade de reeleição. Acreditamos que aos membros não-governamentais deve 
ser garantido um mandato igual ao dos governamentais.

03 - A forma de escolha dos Conselheiros não-governamentais: há três 
sistemas: a) não são eleitas pessoas, mas entidades, indicando estas o seu 
representante, que pode ser substituído a qualquer tempo, de acordo com o 
interesse da entidade; b) não são eleitas entidades, mas pessoas, a estas 
pertencendo o mandato; c) elegem-se entidades através de pessoas, sendo 
necessário um processo formal para a alteração dos representantes da entidade 
(sistema misto). O primeiro sistema nos parece ornais adequado, pois é o mais 
avançado politicamente. O segundo não nos parece adequado, porque compro
mete a continuidade e assiduidade da representação. O terceiro é o que se pratica 
atualmente e que deve reordenar-se para se adequar ao espírito do Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

04 - A suplência: como serão eleitos os suplentes, e como se dará sua 
investidura. Naturalmente, dependerá do sistema de escolha dos membros não- 
governamentais.

05 - Quais os conselheiros governamentais e não-governamentais que 
farão parte do Conselho. Quanto à expressa e prévia determinação dos primei
ros, não há restrição legal, embora isto não seja muito frutífero, pois a realidade 
é dinâmica: melhor seria entregar ao Poder Público tal deliberação, de acordo 
com a conjuntura política.

No que diz respeito aos membros não-governamentais, além de politica
mente inadequada sua prévia designação pelo Executivo, pelos mesmos 
motivos acima expostos, é ilegal qualquer restrição à organização da Socieda
de Civil. Sua eleição deve ser livre.
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06 - A remuneração. Embora esteja bastante claro no Estatuto, não é demais 
repetir-se, na lei de criação do Conselho, o caráter não remunerado da função 
de conselheiro. Deve-se isto ao caráter de relevante serviço público que tem 
a atuação do Conselho de Direitos.

07 - As funções do Conselho. Importante estarem bem delineadas. Além 
das atribuições de deliberação e controle das políticas públicas, o Conselho tem 
uma atuação institucional da promoção dos direitos das crianças e adolescen
tes, devendo ser um espaço de discussão, pronunciar-se ante denúncias ou 
consultas a ele dirigidas, e atuar politicamente em defesa dos direitos básicos 
da nossa infância e juventude.

08 - Vinculação e dotação orçamentária: nada impede que o Conselho sej a 
ligado ao Gabinete do Chefe do Executivo. No entanto, é fundamental que 
tenha recursos a ele vinculados, sem dividi-los com outros órgãos do Gabinete.

09 - Como será instalado o Conselho: que atos do Poder Público darão início 
ao funcionamento do órgão.

10 - A regulamentação do fundo: de quais dotações orçamentárias será este 
composto e como será a sua movimentação.

INFRA-ESTRUTURA DO CONSELHO

Após a criação do Conselho, inicia-se o processo de instalação. A relação 
Executivo/Conselho é imprescindível, pois cabe ao Executivo garantir con
dições necessárias ao funcionamento dos Conselhos. Na hipótese de omissão 
do Executivo com relação à implantação dos Conselhos de Direitos, mediante 
provocação, o Ministério Público poderá utilizar o instrumento previsto na 
Constituição Federal, “ação civil pública”, que em detrimento do interesse 
político do Executivo o obrigará a adotar as medidas necessárias para o 
funcionamento dos Conselhos de Direitos.

Toma-se oportuno ressaltar que nem sempre a demanda judicial é o 
caminho mais adequado. A medida tem fim em si mesma e o Conselho 
prossegue, inclusive quando tem novos embates com o Executivo. Interessan
te, portanto, estabelecer uma relação política que assegure a  continuidade das
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ações sem, contudo, comprometer a autonomia do Conselho de Direitos.

Discutir a infra-estrutura necessária do Conselho passa por uma discussão 
anterior da compreensão do papel que lhe caberá desempenhar. Algumas 
questões:

• será o Conselho um órgão paralelo às Secretarias do Poder Executivo, e 
formulará leis, políticas e programas?

• será o Conselho uma supra-secretaria que coordenará as ações políticas 
e programas das demais, ou

• será o Conselho o espaço institucional que em nome de uma democracia 
participativa deliberará e expedirá resoluções, notas e pareceres sobre as 
políticas do Poder Executivo ?

A cada uma dessas alternativas deve responder uma infra-estrutura. Defen
demos a tese de que o Conselho não deve ter uma estrutura pesada e sim, utilizar 
todos os serviços públicos e privados que existam no seu âmbito de jurisdição.

Assim, para facilitar uma análise e diagnóstico de situação, por exemplo, 
basta estar conectado à Secretaria de Planejamento, ao SINCA (Serviço de 
Informação Nacional sobre a Criança e Adolescente) do IBGE, entre outros.

Deverão ser requisitados técnicos das diferentes áreas de competência, de 
acordo com as necessidades do Conselho. Um problema a se enfrentar é com 
relação aos próprios Conselheiros e sua liberação para o Conselho. Será que 
um Conselho de Direitos pode funcionar com uma única reunião semanal, 
quinzenal ou mensal?

Como definir a periodicidade das reuniões do Conselho?

Teríamos que levar em conta seu papel e a infra-estrutura de que dispõe para 
desempenhá-lo.

É possível que em alguns municípios em que as políticas e os programas 
estejam implementados, atendendo aos interesses da população-alvo (crianças 
e adolescentes), as reuniões possam ser mensais, de acordo com as linhas gerais 
previamente determinadas pelo próprio Conselho. Nesse caso, o sistema
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montado estaria apto a responder à demanda, cabendo ao Conselho sua 
monitoração permanente, com os devidos ajustes.

Em outros municípios onde o conjunto dos conselheiros ainda não tiver 
compreendido sua nova missão institucional; onde não tiverem sido estabele
cidos os critérios gerais; onde não houver uma interação com o Executivo; onde 
não se fizer a distinção dos papéis entre Conselho e Executivo, sugerimos que 
as reuniões sejam realizadas mais amiúde.

No intervalo entre as reuniões,
como seriam operacionalizadas as deliberações?

Nos seus Regimentos Internos, os Conselhos devem prever as atribuições 
de cada um dos seus órgãos, a saber: Presidência, Vice-Presidência, Secretaria 
Executiva, Câmaras temáticas e Plenária.

E comum, quando se trata de matéria a ser analisada, o seu encaminhamento 
a uma Câmara temática, que terá prazo para apresentar um parecer, objeto de 
deliberação da plenária. Estas câmaras temáticas não devem ter caráter 
terminativo, isto é, não devem ter o poder de deliberação. As deliberações 
devem acontecer na plenária, com o conjunto do Conselho.

As matérias deliberadas, em forma de Instruções Normativas, Resoluções, 
Moções, etc., deverão ser publicadas para garantir o princípio legal. Em 
municípios onde não exista Diário Oficial, sugerimos que sejam afixadas na 
sede do Conselho e/ou na sede do Executivo.

Qual o papel da Secretaria Executiva do Conselho?

Elemento de articulação entre o conjunto do Conselho e o Executivo, cabe 
à Secretaria Executiva operacionalizaras decisões da plenária, publicar reso
luções, secretariar as plenárias e as Câmaras temáticas.

Caberá ainda a esta Secretaria Executiva gerenciar os procedimentos 
burocráticos, administrativos, podendo, a critério do Conselho, incluir entre 
as suas competências os papéis políticos de representação, tomada de decisões 
e articulações externas.
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Teria esta Secretaria perfil técnico ou perfil político?

Será uma secretaria política formada por um ou alguns conselheiros. 
Preferencialmente deverá ter bom trânsito junto ao Conselho.

Deveriam os Conselheiros, durante seu mandato, estar à disposição do 
Conselho em tempo integral?

Há municípios em que a demanda obrigará os Conselheiros, ainda que 
durante algum tempo, a se dedicar exclusivamente ao Conselho. Em outros, ou 
pelo porte ou pelo nível de organização, seria suficiente estabelecer grupos de 
trabalho ou comissões temáticas, realizando algumas reuniões semanais ou 
quinzenais para o conjunto (reuniões de deliberação).

Para serem respondidas com precisão, tais questões devem estar associadas 
a algumas informações, como, por exemplo:

1. a conjuntura favorável ao Conselho;

2. a correlação de forças no município;

3. a competência técnica e política do Conselho como um todo.

Entendemos que a base física (imóvel) do Conselho não deverá, na medida 
do possível, estar vinculada (agregada) ao Executivo. Isto significa que o 
Conselho deverá ter imóvel próprio, independente. As condições físicas 
deverão respeitar as necessidades e o modus operandi do Conselho de Direitos.

Deverão os Conselhos de Direitos ser aparelhados com todos os equipa
mentos possíveis e atinentes à sua função. Importante garantir a informatização 
do Conselho, ou pelo menos ter em vista a implantação da função informática 
dentro de um prazo razoável.

Como seria essa participação?

A liberação dos Conselheiros Governamentais, via de regra servidores 
públicos, para o exercício da função de conselheiros poderá ser garantida por 
suas instituições de origem.
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E os não-governamentais?

Todos conhecemos a fragilidade das Organizações Não-Governamentais, 
a dificuldade de quadros técnicos qualificados e de financiamento. Como 
liberar esses quadros? Enfrentar esta questão passa por um processo de 
avaliação e uma decisão política: Em que medida é importante ser parte deste 
espaço institucional?

Em que medida nossos interesses não se sobrepõem aos dos Conselhos de 
Direitos?

Sendo o Conselho o espaço legal, democrático para deliberar, formular 
políticas públicas, controlar ações em todos os níveis, necessário se faz a 
qualidade da representação, o que implicará certo investimento em tempo e 
capacitação.

As ONGs, com uma prática calcada no micro, se vêem forçadas a atuar no 
macro e a liberar para esses espaços seus melhores quadros. Como garantir 
financiamento para essas ações?

Em Pernambuco, uma experiência tem sido bem sucedida: o GAC1P - 
Grupo de Articulação Cidadania Popular - articulação de entidades com 
financiamento comum, para desenvolver trabalho comum.

Por que não buscar recursos para garantir essa ação? Por que não através 
de um pool de ONGs que se façam representar nos Conselhos?

A experiência do CENDHEC sinaliza um financiamento que garanta uma 
intervenção técnica de qualidade. Não que se desconsidere a importância da 
militância, mas entende-se que o Conselho, como espaço institucional, neces
sita de quadros que realmente possam desempenhar sua missão institucional.

Respondidas estas, entre outras questões, as ONGs deverão buscar finan
ciamento que garanta estas representações.

Esta experiência traduz nossa prática no CENDHEC, onde se garante a 
participação do técnico para atender a necessidade dos espaços onde há nossa 
representação. Encaramos como contribuição para o processo e como espaço 
de trabalho do próprio Centro.
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CAPACITAÇÃO DOS ATORES

0  novo espaço institucional garante a participação popular na gestão da 
coisa pública. Os membros dos Conselhos de Direitos tomam-se, conseqüen- 
temente, agentes públicos, e entender este novo papel é seu maior desafio.

Como trabalhar a formação/capacitação desses atores?

Não podemos nos arvorar a fornecer uma receita, nem tampouco dizer que 
o que é importante e necessário para um, também será para outro Conselho. Já 
dissemos anteriormente que cada Conselho refletirá a conjuntura do municí
pio. Dissemos ainda que na composição não se conseguiu garantir uma 
paridade qualitativa.

Considerando ainda a diferença técnica entre os atores que compõem o 
Conselho (habilitação em diversas áreas ou não habilitação), fica difícil 
estabelecer linhas e critérios.

Como pensar num processo de capacitação?

Possivelmente, o primeiro passo será pensar o Conselho como um todo e 
a necessidade da contribuição de cada um. Conselho não será, portanto, um 
espaço de poder, mas, via de regra, um espaço privilegiado de aprendizagem.

Discutida esta preliminar, sem procurar nivelar os seus membros para mais 
ou para menos, pensar em um processo que os leve a entender o por quê e a 
dinâmica dos conselhos. Clarear a necessidade de manter interlocução com o 
Executivo, sem contudo submeter-se às sua decisões. Definir critérios e 
entendê-los para traçar e acompanhar o desenvolvimento deste novo paradigma 
será o grande objetivo desse processo.

Capacitação será um processo... Não podemos prever sua duração. Pode
mos apenas destacar alguns assuntos temáticos que deverão fazer parte deste
processo:

1. fundo, financiamento, orçamento público;

2. políticas públicas;
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3. políticas sociais básicas;

4. politicas assistenciais;

5. programas especiais;

6. articulação e interfaces do Conselho;

7. descentralização administrativa e municipalização.

Este processo não será informal, aleatório ou amador. Além de ter compe
tência técnica, deverão os assessores estar atentos para traçar o perfil dos que 
compõem o Conselho.

O processo de capacitação dar-se-á no dia-a-dia do Conselho. Cada conse
lheiro devera possuir um conjunto de informações que lhe possibilite:

1) entender o seu papel;

2) entender o papel e a função do Conselho;

3) construir coletivamente o novo.

EXERCÍCIO DE PAPÉIS

Somos obrigados a concluir que o não - funcionamento ou o funcionamen
to irregular dos Conselhos de Direitos deve-se ao não - exercício correto dos 
papéis e funções que a cada um compete, seja do próprio Conselho, ao não 
funcionar como manda a lei, seja dos conselheiros, cujo trabalho equivocado 
reflete-se na atuação deformada dos Conselhos de Direitos.

Dois problemas, portanto, reclamam solução: um Conselho que não atua 
ou, quando o faz, invade a competência de outros órgãos; e conselheiros que 
não têm a exata noção dos parâmetros de seu trabalho, ou encontram obstáculos 
de toda natureza ao exercício deste.

Não é nossa intenção oferecer fórmulas para resolver tais problemas. O 
Conselho é um órgão político, e a política não pode ser reduzida a fórmulas. 
Esperamos, sim, trazer elementos úteis à discussão, que permitam uma reflexão 
proveitosa das pessoas que pretendem contribuir para o processo.
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O PAPELD OS CONSELHOS D ED IREITO S.

Qual é, efetivamente, o papel dos Conselhos ?

No Capítulo II, tivemos a oportunidade de destacar que a atuação dos 
Conselhos de Direitos ora em atividade normalmente resume-se ao atendi
mento de casos concretos, estes de competência do Conselho Tutelar ou, à sua 
falta, do Juízo da Infância e Juventude da Comarca. Infelizmente, pelas 
deficiências já apontadas - resultantes em grande parte de modelos errôneos 
de criação -, muitos membros de Conselhos não possuem o exato conhecimento 
do “para quê” o Conselho existe.

Ao expor o paradigma legal e as funções, definidas em lei, confiadas aos 
Conselhos de Direitos, ficou claro ser o Conselho um órgão do Poder Público, 
composto paritariamente por representantes do Governo e da Sociedade Civil, 
destinado a formular políticas públicas que dizem respeito à criança e ao 
adolescente, exercendo também o controle da aplicação de tal pol ítica em todos 
os níveis. Aludindo às três principais linhas da política de atendimento, o 
Conselho enquadrar-se-ia na primeira: Promoção de Direitos.

Como realizar a promoção e controle ?

O Conselho tem poderes para deliberar sobre o objeto políticas públicas 
em relação à infância e juventude. Que significa isso ?

Tal prerrogativa consiste em retirar do Executivo a decisão sobre quais 
recursos serão destinados àquele segmento da população, que áreas terão 
prioridade na destinação dos recursos, que tipo de programas serão atendidos, 
sob que rubricas aportarão os recursos federais e estaduais, se tais recursos serão 
veiculados através dos fundos municipais ou chegarão diretamente aos progra
mas. Enfim, onde, como e em que quantidade serão aplicados os recursos para 
o atendimento aos direitos das crianças e adolescentes.

De nada adiantaria, entretanto, tomar decisões sem fiscalizar o cumprimen
to dos pontos deliberados. Aí entra o Conselho em sua linha de controle, 
observando atentamente a execução das políticas delineadas porparte do Poder
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Público e de particulares a quem foram delegadas funções.

E o Executivo, como fica ?

É, com certeza, muito difícil, dentro da política brasileira - marcada pelo 
fisiologismo, clientelismo e centralização de decisões aceitar pacificamente 
que membros da Sociedade Civil, em igualdade de condições, participem da 
decisão sobre a destinação de recursos a determinadas áreas. Entretanto, e por 
força de lei, a participação do Executivo na deliberação sobre políticas públicas 
afetas à criança e ao adolescente será feita através de seus representantes no 
Conselho. Suas idéias e propostas serão contempladas à medida que o colegiado 
as aceite como válidas e necessárias. É um exercício de democracia bastante 
complexo, mas fundamental à democratização efetiva da sociedade.

O PAPELDOS CONSELHEIROS

O que sc pode exigir dos membros do Conselho de Direitos ?

Existe uma realidade incontestável: a grande maioria dos conselheiros, 
tanto governamentais como não-govemamentais, não tem a clara noção das 
fúnções dos Conselhos de Direitos e, também, dos papéis que a eles, conselhei
ros, estão reservados.

Um problema, portanto, está diretamente vinculado ao outro: o desconhe
cimento da função de cada um dentro do Conselho leva ao não - funcionamento 
deste último.

Mas, qual o papel de cada conselheiro ?

Quando expusemos o novo paradigma legal, e o consequente reordena- 
mento institucional por este exigido, fizemos questão de ressaltar que as 
mudanças não deveriam dar-se unicamente dentro do governo, mas necessa
riamente atingiriam as Organizações Não - Governamentais. Seriam mudan
ças de estrutura e, também, de postura e conduta política.

A participação paritária em um Conselho com reais poderes para criar
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políticas públicas demanda uma responsabilidade muito grande por parte dos 
membros não-govemamentais, que pela primeira vez vão poder interferir 
neste processo, antes reservado aos integrantes do governo. Uma responsabi
lidade ainda maior, haj a vista o caráter de representatividade de que se reveste 
a função de conselheiro.

Mas, o conselheiro representará a quem ?

Inicialmente, é importante ressaltar que os Conselhos de Direitos não são 
espaço político da democracia representantiva, mas da democracia 
participativa. Representantes legítimos da sociedade, dentro do Estado demo
crático de Direito, são os partidos políticos, os parlamentares e os membros do 
Executivo. A função das organizações da Sociedade Civil, ao integrarem um 
órgão paritário de deliberação, é sobretudo representar os interesses do público 
a ser contemplado com as decisões do referido órgão. Trata-se de uma autêntica 
advocacia de interesses.

Como se dá tal representação ?

Nos Conselhos de Direitos, está-se representando os interesses das crianças 
e adolescentes e, em especial, dentre esse público, os daqueles reiteradamente 
excluídos das políticas públicas e da própria vida em comunidade: os infrato
res, os abandonados, os drogadictos e os vitimizados de maneira geral.

A consciência de tal representação deve fazer parte do reordenamento 
institucional do Governo e da Sociedade Civil, pois também os membros da 
“bancada” governamental farão parte deste esforço, na medida em que 
sobreponham aos interesses eleitoreiros do Executivo as necessidades maiores 
do público afeto ao Conselho.

Mas, deverá o conselheiro afastar-se de sua origem ?

Ao nos referirmos à origem do conselheiro, estamos falando do segmento 
- da Sociedade Civil ou do Governo - ao qual ele pertence e pelo qual foi 
escolhido conselheiro. De sua origem, trará o conselheiro a legitimação
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política, o acúmulo de discussões e conhecimento, e o respaldo político à sua 
atuação. Mas não poderá o conselheiro, dentro do Conselho, defender os 
interesses corporativos dos segmentos ou das organizações de que faz parte, 
sob pena de relegar a segundo plano os interesses da crianças e adolescentes, 
verdadeiro objeto de sua atuação naquele órgão.

Mas como conciliar a representação do segmento ou origem com a 
representação dos interesses da infância e juventude ? Não estaríamos 
diante de um paradoxo ?

Realmente, analisado de maneira formal e estática, o nosso posicionamento 
quanto à representação no Conselho pode levara um paradoxo aparentemente 
insolúvel. Entretanto, se raciocinarmos de maneira teleológica - ou seja, tendo 
sempre em vista os fins a que se destina o trabalho dentro do Conselho -, 
poderemos bem visualizar o acima exposto, como segue.

Os Conselhos de Direitos não existem apenas para agregar pessoas. Nascem 
com funções e objetivos muito bem definidos em lei, conforme já tivemos 
oportunidade de esclarecer. À medida que procure contemplar os interesses 
individuais, difusos e coletivos da infância ejuventude, com sua inclusão nas 
políticas públicas, o conselheiro estará representando a estes grupos de 
cidadãos. Por outro lado, o conselheiro também representará as entidades ou 
segmentos que o elegeram, trazendo à discussão as questões suscitadas nestes 
espaços, e, sobretudo, comprometendo tais organizações com o deliberado no 
Conselho, pois, espera-se, o intuito maior de tais organizações é a defesa dos 
direitos das crianças e adolescentes.

Um pequeno exemplo: João da Silva trabalha em uma creche comunitária, 
que dá atendimento a crianças na faixa de zero a seis anos. Seu conhecimento 
baseia-se, fundamentalmente, na experiência adquirida no trato com tal 
público. Eleito conselheiro, com o apoio e o respaldo de várias entidades que 
também trabalham na mesma área de atendimento, não poderá este defender, 
no Conselho, unicamente os interesses de tais organizações; tampouco desviar 
toda a atenção para o debate sobre os problemas daquela faixa etária. Dentro 
do Conselho, procurará discutir e deliberar sobre a melhor política para a
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infância e juventude como um todo. E, de acordo com a conjuntura, pode até 
o conselheiro citado entender como prioridade, por exemplo, a proteção aos 
adolescentes dependentes de drogas, se a realidade do município evidenciar tal 
necessidade.

Por outro lado, o conselheiro do exemplo deverá contribuir à discussão no 
Conselho com seu suporte teórico e prático, adquirido no trabalho e na reflexão 
com as crianças de zero a seis anos. Afinal, é importante que todos os segmentos 
sejam contemplados, para que as próprias discussões se enriqueçam.

Importantíssimo, também, que as deliberações do Conselho comprome
tam igualmente os órgãos, entidades ou segmentos que dão respaldo ao 
trabalho dos membros do colegiado. Da letra da lei à prática há uma distância 
muito grande, e não se pode ter a ilusão de efetivar as conquistas do Estatuto 
sem a participação conjunta de todos.

Isso diz respeito, também, ao Executivo, de quem se deve cobrar esta dupla 
responsabilidade: além de respaldar politicamente os Conselhos de Direitos, 
respeitando-lhes as decisões, deve também indicar pessoas com autonomia 
para deliberar e que demonstrem interesse em contribuir para o efetivo 
funcionamento do Conselho, sem prejuízo dos aspectos de infra-estrutura e 
funcionamento, fundamentais ao trabalho do colegiado, e que ficam a cargo 
do Poder Público.

Bom, isso é fácil no papel. E, na realidade, será possível implementar tal 
processo ?

Não é fácil, como nada em política o é. Porém, não é impossível, até porque 
os acontecimentos políticos das últimas décadas apontam para um progresso 
da participação da Sociedade Civil na condução da coisa pública, sobretudo 
com o fim do regime de exceção.

Sabemos, entretanto, serem muitas as dificuldades. Mas os membros dos 
Conselhos de Direitos não podem eximir-se de tal tarefa. Já que a lei dispôs 
sobre a participação da Sociedade Civil nos Conselhos, e a estes Conselhos 
entregou a exclusividade na formulação das políticas públicas relacionadas a 
determinada área, se não usarmos toda nossa força e criatividade políticas para
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fazer valer o texto legal, estaríamos, no mínimo, pecando por omissão.

Quais os principais entraves ao real exercício dos papéis ?

Um é estrutural. Depois de mais de vinte anos sob a tutela de um regime 
militar, estamos desacostumados à prática democrática. A ditadura tinha como 
características básicas, quanto à gestão dos negócios públicos: 1) a extremada 
centralização de poder no Governo Federal, diminuindo a competência e 
autonomia de Estados e Municípios, e 2) a concessão de um sem número de 
favores aos políticos que se prestassem a lhe dar sustenção.

Naquela época foram “inventadas” as absurdas mordomias que o 
Legislativo‘e o Judiciário ainda hoje ostentam. O processo é bastante lógico: 
retira-se o poder das instâncias políticas e, em troca, distribuem-se entre os 
aliados “presentes”, que permitem a estes últimos, no processo eleitoral, obter 
votos em troca de telhas, tijolos, dentaduras, sacos de cimento etc. A política, 
então, deixava o campo das idéias e do bem público e passava para o campo dos 
interesses particulares imediatos. Ganhava, obviamente, quem tivesse melho
res condições financeiras— próprias ou “cedidas” pelo Poder Público— e não 
quem tivesse mais condições para representar a população. Os resultados estão 
aí, para quem quiser ver...

Mas, findo o período de exceção, com a volta da liberdade e das garantias 
democráticas, será que avançamos muito em termos de garantir ao nosso 
processo político as discussões necessárias ? Infelizmente não. Nos municípi
os, sobretudo, as práticas políticas continuam marcadas pelo fisiologismo e 
pela discussão de questões pessoais e familiares que em nada contribuem ao 
processo de democratização real da sociedade.

Trata-se de herança, como dissemos, do regime autoritário: a soéiedade 
desaprendeu a trabalhar com a democracia. Prova disso é a profunda incapa
cidade de gerenciar espaços privilegiados, como os Conselhos de Direitos das 
Crianças e Adolescentes, em que são entregues à Sociedade Civi 1 poderes legais 
para interferir na condução do Estado. E assim se dá em todos os níveis. Faltam- 
nos a prática e o conhecimento, e tal aprendizado não se vai conquistar da noite 
para o dia, mas à custa de muito esforço, de erros e acertos que farão parte da



(>2 Conselhos Municipaisde Direitos

atuação. 0  que não se pode é cruzar os braços. A sociedade espera muito dos 
Conselhos de Direitos e estes não podem decepcioná-la. Necessariamente os 
conselheiros terão de compreender seu importante papel e partir para a 
ofensiva no intuito de, em pouco tempo, colocarem em funcionamento seus 
Conselhos, produzindo e controlando, de forma efetiva, as políticas públicas 
relacionadas às crianças e adolescentes.

Mas, isso vai importar, por vezes, em confronto com o Executivo...

Isso é muito lógico. Ninguém concorda em perder poder, e, com certeza, 
já  começamos a assistir à reação contrária dos Prefeitos: inicialmente, fingem 
que os Conselhos não existem; depois, passam a considerá-los, mas sem cogitar 
de confiar-lhes a formulação e controle das políticas públicas. A final, chegará 
o dia em que o Conselho terá de ocupar seu espaço, nem que tenha que partir 
para o embate. Os que não estiverem dispostos a isso, decerto não fazem j us aos 
cargos que ocupam.

Os conselheiros, então, perguntariam: não seria muito exigir isto de nós? 
Que força teríamos sem o apoio do restante da sociedade ?

As duas perguntas seriam procedentes. Em relação à primeira, j á afirmamos 
que a tarefa exigida dos Conselhos de Direitos é tão difícil quanto importante; 
afinal, não se trata apenas de ocupar um espaço político, mas de subtrair do 
Executivo muitos de seus poderes, enfrentando, inclusive, uma discussão sobre 
as formas reacionárias com que ainda se faz política em nosso País. Não 
podemos é deixar de exigir dos conselheiros tal esforço. Um dia, o próprio 
Estatuto da Criança e do Adolescente era apenas um sonho distante; hoje, é 
realidade. Assim também será com os Conselhos.

Quanto ao segundo questionamento, decerto não será função apenas dos 
conselheiros enfrentar a mentalidade centralizadora e clientelista de nossos 
políticos, e implantar os Conselhos de Direitos. É um trabalho de todos os 
setores da sociedade comprometidos com as mudanças.

E papel do próprio Executivo, embora este se esquive; é trabalho do 
Ministério Público, que já  tem dado provas de sua intenção em colaborar; é 
papel do Poder Judiciário, embora tal discussão, por ser bastante recente,
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demandará, ainda, a formação de uma jurisprudência específica, o que pode 
ocasionar um espera bem longa por alguma resposta; e é trabalho irrenunciável 
dos Centros de Defesa e demais entidades do movimento social que desejem 
realmente a implantação dos Conselhos, inclusive das entidades de assessoria, 
que têm uma importante contribuição para o processo.

No entanto, apesar do esforço de todos os segmentos acima relacionados, 
nada poderá ser feito sem a iniciativa dos conselheiros. Estes podem e devem 
solicitar o apoio da sociedade para não abarcarem sozinhos a luta; mas, sem eles, 
nada poderá ser feito. Daí a resposta à primeira pergunta: a tarefa é difícil ? E, 
mas de maneira alguma os membros dos Conselhos podem ser poupados. E 
deles o papel histórico de colocar em prática o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Torcemos pelo seu sucesso.
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ANEXO

LISTA DE PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO SOBRE CONSELHOS 
MUNICIPAIS DE DIREITOS, REALIZADO EM OLINDA, NO DIA 06 
DE MARÇO DE 1993.

REPRESENTANTES DE 
CON SELHOS MUNICIPAIS

Antonia Maria de Araújo Campos, Cabo

Antonia Teresa de Oiveira Soares, Cabo

Claudenio Alves Araújo, Cabo

Edson Veras do Nascimento, Jaboatão dos 
Guararapes

Everaldo Serafim, Ribeirão 

Geraldina Maria Soares Lima, Ribeirão 

João Helder Diniz, Petrolina 

Jecé Leite, Ribeirão 

José Edivaldo de Brito, Ribeirão 

Maria Antonia de Oliveira Madeira, Ribeirão 

Maria Auxiliadora dos Santos, Cabo 

Maria da Paz Leite Araújo, Gravatá 

Maria José Rocha de Araújo, Ribeirão 

Marly Maria Barreto, Ribeirão 

Sandra Monica Silva, Moreno 

Suely Pereira Ferrão de Melo, Ribeirão

EQUIPE DO CENDHEC

Fabiola Santos Albuquerque 

Leda Maria de Melo Pessoa Leite 

Marcelo de Santa Cruz Oliveira 

Margarita Bosch Garcia 

Melba Meireles Martins 

Paulo César Maia Porto 

Roberto Pereira de Souza

ASSESSORES

Edson Araújo Cabral 

Prof. Wanderlino Nogueira




