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É o que determina o art. 88, VI, da Lei 8069/90, classificando a integração operacional entre Poder Judiciário e Conselho 
Tutelar como diretriz da política de atendimento de crianças e adolescentes, a ser agilizada por meio da atuação conjunta dos 
entes aludidos.

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados 
da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de 
adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família 
de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das 
modalidades previstas no art. 28 desta Lei;

A importância de atender crianças em situação de risco com a maior brevidade possível é regra elementar da aplicação 
das medidas de proteção. Trata-se do princípio da intervenção precoce, enunciado, às expressas, pelo art. 100, par. ún., VI, do 
ECA:

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem 
ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas:

VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja 
conhecida;

A Resolução 170/14 do CONANDA, que dispõe sobre parâmetros de funcionamento do Conselho Tutelar, também fez alusão 
explícita à intervenção precoce como princípio basilar de atuação do órgão:

Art. 32. No exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar deverá observar as normas e princípios contidos na Constituição, 
na Lei nº 8.069, de 1990, na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, promulgada pelo Decreto nº 99.710, 
de 21 de novembro de 1990, bem como nas Resoluções do CONANDA, especialmente:

VI - intervenção precoce, logo que a situação de perigo seja conhecida;

Em idêntico sentido, o art. 26 da mesma Resolução ressalta que, dentro dos limites legais, a atuação do Conselho Tutelar 
sempre há de ter por objetivo desburocratizar e agilizar o atendimento de crianças e adolescentes:

Art. 26. A atuação do Conselho Tutelar deve ser voltada à solução efetiva e definitiva dos casos atendidos, com o objetivo de 
desjudicializar, desburocratizar e agilizar o atendimento das crianças e dos adolescentes, ressalvadas as disposições previstas 
na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Por tais razões, quando do julgamento do Mandado de Segurança retromencionado, a E. Câmara Especial desta C. 
Corte, por unanimidade, expressamente reconheceu a licitude de determinação judicial para que conselheiro/a tutelar 
acompanhe oficial/a de justiça no cumprimento de mandados de busca e apreensão de crianças e adolescentes, sempre 
que a situação prática revelar a necessidade da providência, mediante decisão fundamentada.

Com efeito, são termos do r. voto do Douto Desembargador Guilherme Gonçalves Strenger:

“Não se olvida que esse acompanhamento é possível e deve ser determinado pelo MM. Juízo de Direito da Infância e 
Juventude quando necessário. Nada obstante, nesses casos, a respectiva ordem judicial deve ser fundamentada, como 
exige do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com análise individual do fato concreto, a motivar a excepcionalidade da 
medida.” (Mandado de Segurança Infância e Juventude nº 2159539-02.2022.8.26.0000, j. 24/10/22)

Por todo o aduzido, e com espeque no quanto recentemente decidido, à unanimidade, pela C. Câmara Especial deste E. 
TJSP, a resposta à primeira indagação é pela possibilidade de determinação judicial para que conselheiro/a tutelar acompanhe o 
cumprimento de mandado de busca e apreensão de criança ou adolescente, havendo de constar, da decisão, a fundamentação 
acerca da respectiva necessidade para o caso específico.

Passando ao segundo questionamento, o mandado de busca e apreensão de crianças e adolescentes deve ser cumprido 
pelas pessoas indicadas para tal, na decisão judicial que determinou o ato.
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