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Resumo  

 

Monografia apresentada sob o título “O conselho Tutelar em interface a 

prioridade absoluta, desafios para rede de proteção do Município de 

Palhoça” que tem como finalidade dissertar sobre o trabalho do 

Conselho Tutelar dentro do Sistema de Garantia de Direitos da criança e 

do adolescente, e se de fato a proteção integral com prioridade absoluta 

na rede de proteção municipal está sendo priorizada. Busca-se entender 

através de análise das requisições realizadas pelo CT se as mesmas 

estão sendo atendida com prioridade absoluta sem a necessidade de 

judicializar a Secretaria acionada pelo não atendimento do requisitado 

dentro do prazo estabelecido. Atualmente, com o aumento do número de 

seus habitantes, o Município de Palhoça vem crescendo de forma 

desordenada onde as políticas públicas não estão conseguindo 

acompanhar e suprir a alta demanda. Isto é visível a partir dos 

atendimentos realizados no CT onde se pode perceber uma morosidade 

para fornecimento dos Serviços na rede de proteção. Sendo assim, o 

objetivo desta pesquisa é de identificar se há a prioridade absoluta 

conforme é previsto na Lei Federal 8.069/90 no que se refere ao 

atendimento à criança e o adolescente e se é executado com primazia.  

 

 

Palavras chave: Conselho tutelar. Proteção integral. Prioridade 

absoluta. Criança e adolescente.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 
 

 ABSTRACT 

 

 

This monograph under the title, "The Guardianship Council in interface 

with absolute priority, a challenge for the Palhoça City´s network 

protection", aims to discuss the work of the Guardianship Council within 

the Child and Adolescent Rights Guarantee System and if in fact, integral 

protection with absolute priority in the municipal protection network is 

being prioritized. The goal is to understand, through the requests made 

by the GC, if they are promptly being answered with absolute priority 

without the need for filling an official request to the board due to not 

meeting the deadline. Currently, with the increase of its population, the 

City of Palhoça has been growing in a disorganized way and public 

services are not managing to keep up with the high demands. This is 

visible from the assistance provided in the GC, when there is a delay in 

services provided by the network protection. Therefore, the objective of 

this research is to identify whether the absolute priority as established in 

the Federal Law 8.069/90 regarding children and adolescents is being 

held.  

 

 

 

Keywords: Guardianship Council. Comprehensive protection. Absolute 

priority. Child and adolescent.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Criado em 13 de julho de 1990, sob a Lei 8069/90, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA)1, teve como norte precursor o artigo 227 da 

Constituição Federal de 1988, o qual estabelece que as crianças e 

adolescentes possuam prioridade absoluta do Estado, sociedade e família na 

garantia de seus direitos. Avanços importantes surgiram depois da criação do 

ECA, inclusive os Conselhos Tutelares, que não existiam antes de 1990, assim 

como a ampliação da chamada rede de proteção, que faz parte do Sistema de 

Garantia de Direitos-SGD.  

O ECA trouxe um novo olhar para as definições de “crianças e 

adolescentes”, pois antes do Estatuto não eram considerados sujeitos de 

direitos e sim, viviam as margens da sociedade sendo vistos enquanto 

problemas. Com o ECA instituído, ficou visível à necessidade de mudança de 

paradigmas de uma visão “menorista”2 em relação a esse público, que na 

realidade colocava a criança e adolescente abaixo de qualquer valor. O termo 

“menor” era a definição usada e a conotação sempre era “pejorativa”. Nessa 

nova normativa a alteração de “menores” para “crianças e adolescentes” foi um 

grande passo para considerá-las como Sujeitos de Direitos, considerando o 

seu desenvolvimento social, psíquico e peculiar, para que de fato recebessem 

uma política de proteção integral e com prioridade absoluta. 

 

O ECA preconiza que: 

 
1 O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, foi criado em 13 de julho de 1990, sendo resultado de um 
amplo debate democrático, capitaneado por movimentos sociais, organizações, articulações e atores da 
sociedade civil e instituições voltadas para a conscientização e o respeito pela criança e pelo adolescente 
como sujeitos a ter/ e de direitos. Utilizaremos a palavra ECA sempre que se referir ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
 
2 Termo menor e menorista será utilizado apenas para caracterizar a forma como eram designadas as 

crianças e adolescentes no período anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Deve-se 
sinalizar que após o referido Estatuto, passou-se a compreender que esta terminologia não era mais 
adequada, visto que era utilizada anteriormente de forma pejorativa, na qual crianças e adolescentes 
eram considerados “menores”, pois eram vistos como delinquentes, abandonados, com desvio social, de 
conduta ou perigosos. 
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É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 1990).” 

 

Sendo assim, o ECA propõe uma doutrina integral de Proteção com 

prioridade nas execuções de políticas públicas sem discriminação a qualquer 

criança e adolescente, assegurando seus direitos e os colocando também 

como protagonistas de suas histórias, respeitando suas peculiaridades de 

desenvolvimento. Temos o que a Lei regulamenta, mas, infelizmente, mesmo 

diante de legislação avançada em relação à previsão dos direitos da criança e 

do adolescente, sob a responsabilidade do Estado, da família e da Sociedade 

moderna pela proteção integral a essa população, de modo geral, são 

constatadas condições de violação e desrespeito a esses direitos, 

principalmente, no que diz respeito à falta de prioridade absoluta e sua 

proteção integral. A pergunta que se faz diante disto é: Há realmente prioridade 

de atendimento nos Serviços e Órgãos de Proteção quando se tem suspeita de 

violações de direitos contra as crianças e adolescentes? 

A grande problemática, vista a partir da rede de proteção do Município 

de Palhoça3, é a falta de prioridade nos atendimentos a crianças e 

adolescentes diante de uma violação de direito, onde resulta em mais 

violências com a morosidade no início dos acompanhamentos das famílias e 

revitimização desses sujeitos. A rede de proteção tem toda responsabilidade 

articulada como uma engrenagem, todos devem compartilhar de acordo com 

suas especificidades de uma atuação de defesa, promoção e controle. 

Enfrentamos grandes gargalos no funcionamento do sistema, gargalos que vão 

desde a falta de material humano, faltas de capacitação adequada, falta de 

criação de fluxos, ou fluxos inadequados, onde muitas vezes, sobrecarrega 

determinados serviços que não conseguem desempenhar suas atribuições 

como deveriam. A rede de proteção deve funcionar como articulador, 

 
3 Palhoça faz parte da região metropolitana de Florianópolis, litoral de Santa Catarina. Atualmente sua 

população é 137.334 mil habitantes. Conforme estimativa do IBGE para 2021, a população seria de 
178.679 habitantes, sendo o décimo município mais populoso do estado. Dados do último censo/2010. 
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mobilizador, integrando os serviços, mas, na realidade, em muitas vezes, não 

consegue efetuar essa integração tão importante às garantias necessárias à 

proteção integral visando à prioridade absoluta em seus atendimentos. No que 

se refere aos limites para a materialização desta proteção e prioridade na rede 

de proteção do Município, destaca-se a necessidade de uma atuação conjunta 

de diferentes setores para o desenvolvimento de um sistema de direitos para 

esse público alvo, de uma união conjunta para que de fato flua esse sistema.  

A partir da vivência profissional como Conselheira Tutelar4, observa-se 

que isto tem se tornado preocupação constante nas pautas por parte dos 

Colegiados do Conselho Tutelar. Essa falta de primazia dos Serviços da Rede 

de Proteção para os atendimentos requisitados por este Órgão, que resultam 

em representações judiciais em face da Prefeitura do Município pelo não 

atendimento no prazo estabelecido na referida Requisição, intensificam a 

demora nos atendimentos, agravando ainda mais as violações de direitos às 

crianças e adolescentes, pois continuam sem a proteção integral necessária 

durante esse tempo.  

Conforma consta no Art. 131 do ECA, “O Conselho Tutelar é órgão 

permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de 

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”. Assim, o 

Conselho Tutelar é um importante Órgão de Proteção de atuação onde faz com 

que os direitos de crianças e adolescentes sejam de fato efetivados através de 

requisições realizadas.  

Sendo assim, segundo Raicheli (2006), o Conselho Tutelar é um canal 

importante de participação coletiva que pode possibilitar uma nova cultura 

política e novas relações entre poder público e cidadãos, ou seja, o Conselho 

Tutelar é um espaço politizado dos cidadãos onde podem, de forma conjunta 

com o governo, articular políticas públicas visando o controle social. Em 

conjunto com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, CMDCA, 

eles têm um papel fundamental dentro do Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e Adolescente - SGDCA que é o de fortalecer a proteção Integral, 

 
4 Desde 2017 atuo como Conselheira Tutelar no município de Palhoça. 
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identificando os direitos violados quer seja o Estado este violador, a família ou 

a própria comunidade. 

O material de informações apresentado justifica a relevância dessa 

discussão, nos fazendo refletir com propriedade sobre a importância de uma 

rede de proteção fortalecida que possa garantir a primazia nos atendimentos, e 

que possa coibir as violações de direitos das crianças e adolescentes. Isto tem 

sido pauta dos Colegiados do Conselho Tutelar do Município de Palhoça, onde 

se busca a articulação e integralização dos Serviços frente à rede de proteção, 

para que a prioridade absoluta seja, de fato, efetivada em sua totalidade.  

 

 

OBJETIVO GERAL 

Identificar na rede de proteção do município de Palhoça se há primazia 

nos atendimentos relacionados as violações de direitos á criança e ao 

adolescente. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Levantar dados e informações acerca de quantas requisições foram 

judicializadas pelo Conselho Tutelar, por falta de atendimento dos 

Serviços; 

2. Verificar qual Serviço mais violou o direito da prioridade nos 

atendimentos. 
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METODOLOGIA 

 

Os tipos de pesquisas que serão utilizados neste processo referir-se-á o 

de pesquisa qualitativa e bibliográfica com método fenomenológico, na qual, 

serão apresentados dados importantes que buscam esclarecer a determinada 

realidade conforme GIL, (2002) descreve:  

 

“[...] a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no 

fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se 

particularmente importante quando o problema de pesquisa 

requer dados muito dispersos pelo espaço (GIL, 2002, p.3)” 

 

A pesquisa bibliográfica é realizada segundo GIL (2002) baseado em 

material já existente concreto onde a compreensão se tem a partir deste 

levantamento de dados que serão coletados com o intuito de interpretar o 

questionamento proposto e entender o fenômeno. Desta feita será analisados 

documentos, principalmente estatísticas que darão maior esclarecimento visual 

daquilo que se quer identificar.  

A partir desses resultados se pensará e buscará o aprimoramento das 

formas de intervenções da rede de proteção no atendimento efetivo a 

população alvo deste relatório de pesquisa, que são as crianças e os 

adolescentes deste território. 

 

 

LEVANTAMENTO, ANÁLISE E RESULTADO:         

 

           O Conselho Tutelar de Palhoça, trimestralmente, fecha sua estatística 

de atendimento, requisições, representações e encaminhamentos. Através 
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desta estatística se pode pensar em critérios de melhoria e articulação com a 

rede. 

            As estatísticas do Colegiado Proteção apontam que durante o ano de 

2021 foram realizadas pelos Conselheiros Tutelares 719 requisições, e 

conforme gráfico abaixo, observa-se que o Direito à Educação corresponde a 

quase 50% de toda a demanda da população que busca o Conselho Tutelar.  

Após emissão das requisições, aguarda-se o prazo determinado para 

que ocorra o cumprimento e, não havendo a efetivação do direito por parte do 

Ente Público, cabe ao Conselho Tutelar Representar Judicialmente os casos de 

descumprimento de medida de proteção aplicada, conforme aponta o art. 136, 

inciso III, alínea “b” e inciso do ECA. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   Fonte: Registro próprio do Conselho Tutelar Proteção, Palhoça/SC. Ano de 2021. 
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Em relação a não efetivação dos direitos violados, o gráfico abaixo 

mostra que após as requisições emitidas, o Conselho Representou 

Judicialmente 189 situações em que o Ente Público não garantiu que crianças 

e adolescentes acessassem o Serviço Público necessário para a superação do 

direito violado. O Direito a educação representa 65% das Representações 

realizadas ao Judiciário, conforme gráfico abaixo. 

Fonte: Registro próprio do Conselho Tutelar Proteção, Palhoça/SC. Ano de 2021. 

Pelos gráficos podemos perceber que a Secretaria que mais violou o 

direito das crianças e adolescentes no período de Janeiro a Dezembro de 

2021, no tocante ao não atendimento das requisições, foram as Secretarias de 

Educação (Municipal e Estadual). Haja vista que de 344 requisições emitidas, 

122 foram representadas judicialmente, logo, permanecendo a criança ou 

adolescente fora da rede escolar. 
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CONCLUSÃO 

 

O Município de Palhoça possui um crescimento desordenado, sem 

concretizar viabilidades de expansão, sem projetos de infraestrutura, fazendo 

com que os gargalos se afunilem cada vez, onde a demanda fica muito além da 

oferta, em várias áreas, principalmente, na questão de vagas escolares. 

Devido a esse fenômeno, o Município hoje possui um fluxo intenso e 

moroso no tangente a procura de vagas escolares pela família. Primeiramente 

as famílias buscam a vaga no estabelecimento de ensino para seus filhos e 

havendo a negativa desta (documento que informa que não tem vaga naquela 

unidade escolar), esta solicita uma negativa por escrito da Escola e apresenta 

ao Conselho Tutelar. Mediante negativa o Conselho realiza a Requisição da 

vaga escolar, para que no prazo de 15 dias seja atendida. Quando finda o 

prazo a família entra em contato com o Conselho, ou caso não aconteça 

entramos em contato com a família para saber se a vaga foi disponibilizada, 

caso a família informe que a criança ou adolescente continua sem a vaga 

escolar, Representamos Judicialmente a Secretaria Municipal ou Estadual de 

Educação até a Segunda Instância, onde, geralmente, ocorre o deferimento ao 

solicitado, já que na primeira instância sempre ocorre o Indeferimento do 

direito. Esse extenso processo acaba por propiciar uma morosidade maior na 

garantia do direito à educação da criança ou adolescente, ficando por vezes, 

um ano letivo sem estudar. 

Sendo assim, conclui-se, embasado nos dados apontados na estatística, 

que é premente a necessidade de reformulação de políticas públicas 

municipais, principalmente no que concerne à educação, para que se possa 

dar efetividade ao preposto pela Constituição Federal de 1988, Estatuto da 

Criança, além de outras Leis que apontam a primazia no atendimento integral à 

criança e ao adolescente. 
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