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RESUMO 
 

Instituídos no ano de 1990, os Conselhos Tutelares são órgãos 
encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente que se encontram 
definidos no ECA. No entanto, há que se considerar que este 
órgão vem enfrentando em seu cotidiano limites que desafiam 
a sua efetivação enquanto mecanismo de defesa de direitos. 
Dessa forma, com o objetivo de realizar uma discussão 
reflexiva acerca do confronto entre a legalidade e a realidade, o 
presente trabalho procura abordar o objeto de estudo numa 
perspectiva dialética utilizando-se como fonte de informação o 
estudo bibliográfico acerca do tema em discussão. 
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ABSTRACT 
 

Instituted in 1990, the Guardianship Councils are bodies 
responsible for ensuring the fulfillment of the rights of children 
and adolescents who are defined in the ECA. However, we 
must consider that this body has been facing in their daily 
lives that limits that defy its effectiveness as 
an advocacy mechanism. Thus, with the aim of realizing a 
reflective discussion about the clash between 
legality and reality, this paper seeks to address the object of 
study in a dialectical perspective using as a source of 
information bibliographical study on the topic under discussion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os Conselhos, de um modo geral, foram propostos no Brasil a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, na medida em que esta trouxe em sua 

estrutura uma concepção de controle democrático baseado na participação e fiscalização da 

população frente ao funcionamento das políticas públicas no país. Dessa forma, a referida 

Constituição permitiu que novos espaços de luta se efetivassem e dessem continuidade as 

discussões e mobilizações acerca da materialização dos direitos. 

No que se referem aos direitos da criança e do adolescente, os Conselhos 

Tutelares tem um importante papel a cumprir. Instituídos a partir do advento da Lei 8.069/90 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estes órgãos são 

encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos que se encontram 

definidos na referida Lei. Assim, ao instituir a criação dos Conselhos Tutelares no Brasil, o 

ECA inseriu na política de atendimento à criança e ao adolescente, princípios valorativos 

que dizem respeito a participação popular, a democracia e a ética. 

Todavia, ao discutir a história dos conselhos de política e de direitos no Brasil, 

Bravo (2011) destaca que estes foram implementados em um contexto de refluxo dos 

movimentos sociais, de despolitização da questão social e de imposição da agenda 

neoliberal ditada pelas agências multilaterais e concebidos como um dos mecanismos de 

democratização do poder na perspectiva de estabelecer novas bases de relação Estado-

sociedade, por meio da introdução de novos sujeitos políticos. 

Podemos assim perceber que os conselhos têm um importante papel na 

execução do controle social voltado a defesa de direitos, ao mesmo tempo em que tem 

desafios, haja vista que vivemos em uma conjuntura que gesta tendências voltadas a 

negação de direitos e processos intensos de retrocessos. 

Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo realizar uma discussão entre o 

papel dos Conselhos Tutelares preconizado no ECA e as dificuldades cotidiana desse órgão 

observadas em dois municípios do RN a fim de apresentar os desafios postos à sua 

efetivação e a necessidade de uma intervenção que venha a contribuir para o fortalecimento 

desses mecanismos que são essenciais à luta pela defesa da garantia dos direitos da 

criança e do adolescente. 

 

 

2. O CONSELHO TUTELAR E O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 



 
 

                  

 

 

O Conselho Tutelar é um órgão municipal, permanente, autônomo e não-

jurisdicional instituído pela Lei nº 8.069/90 (ECA) para zelar pelo cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente em nosso país. A sua composição acontece por meio de um 

pleito eleitoral ao qual a sociedade é encarregada de eleger cinco membros da localidade 

onde residem para serem seus representantes durante um mandato de 4 anos e cumprirem 

com as obrigações atribuídas ao órgão. Esses representantes eleitos recebem o nome de 

Conselheiros Tutelares. 

Ao tratar do contexto de formulação da proposta dos Conselhos Tutelares, 

Sousa (2010) revela que a primeira ideia acerca do órgão, foi a de que ele deveria funcionar 

dentro do princípio de colegialidade para que o grau de subjetividade nas decisões 

pudessem ser o mínimo4. Assim, é possível perceber que a forma como o Conselho Tutelar 

está estruturado advém da preocupação de que o órgão possa garantir o compromisso ético 

no atendimento às demandas relacionadas aos direitos da criança e do adolescente. 

O Art. 133 do ECA estabelece a exigência de alguns requisitos que são 

essenciais à candidatura a membro do Conselho Tutelar, quais sejam: reconhecida 

idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos; e residir no município (BRASIL, 1990)5. 

Dessa forma, é possível perceber que o ECA objetivou ainda instituir um atendimento 

municipalizado da política, na medida em que restringe a representação aos moradores do 

município, bem como preza pelo compromisso ético ao revelar a preocupação com a 

idoneidade moral daqueles que serão encarregados de zelar pelos direitos das crianças e 

adolescentes do município. 

 Dessa forma, o envolvimento dos integrantes da própria comunidade nos 

processos de discussão e decisão revela ainda o objetivo de que, para além de um espaço 

democrático na luta pela efetivação dos direitos, o órgão também possa se constituir em um 

espaço de conscientização na medida em que a população ao se envolver nos processos de 

                                                           
4
 Destaca-se aqui, o reconhecimento de que a subjetividade é algo inerente ao ser humano, uma vez 

que, ao longo de sua vida, ele é formado por valores morais e sociais que norteiam sua forma de 
enxergar a realidade e influenciam nas suas tomadas de decisões. Todavia, é preciso reconhecer, 
ainda, que tais valores não podem ser motivos de atitudes preconceituosas, principalmente, no 
âmbito do exercício profissional, daí a necessidade da dimensão ética. 
5
 Em 17 de março de 2010, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CONANDA, a partir da aprovação da Resolução 139, estabelece em seu Art. 11 a possibilidade de 
requisitos adicionais para candidatura a membro do Conselho Tutelar a serem exigidos pela 
legislação local, desde que atendam as seguintes considerações: a experiência na promoção, 
proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; formação específica sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, sob a responsabilidade do Conselho dos Direitos da Criança e 
Adolescente local; e comprovação de conclusão do ensino fundamental. 



 
 

                  

escolha e de representação passe a compreender a necessidade da consolidação dos 

direitos da criança e do adolescente e a respeitá-lo. 

Ao ser institucionalizado, o Conselho Tutelar também trouxe consigo a função de 

tornar-se agente mobilizador da política da criança e do adolescente, no sentido, de 

fiscalizar, requisitar, propor, acompanhar, e, enfim, zelar pelos direitos da criança e do 

adolescente. Para que a sua utilidade social se materialize o ECA estabeleceu em seu Art. 

136 algumas atribuições, quais sejam: 

 
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, 
aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no 
art. 129, I a VII; 
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 
previdência, trabalho e segurança; 
b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 
injustificado de suas deliberações. 
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as 
previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 
VII - expedir notificações; 
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente 
quando necessário; 
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária 
para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos 
previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; 
XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão 
do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do 
adolescente junto à família natural. (Brasil, 1990) 

 

Dessa forma, ao visualizarmos as atribuições do órgão, podemos observar que o 

Conselho Tutelar tem uma utilidade social atrelada à proteção e a defesa de direitos 

daqueles que são tidos como pessoas em desenvolvimento e, portanto, necessitam da 

intervenção de agentes capazes de mobilizar órgãos e serviços para a resolução das 

violações de direitos que acontecem contra a criança e o adolescente. 

Assim, podemos perceber que ao instituir os Conselhos Tutelares no 

ordenamento jurídico brasileiro o ECA consolidou uma proposta de intervenção atrelada a 

construção de uma cidadania que está calcada em princípios democráticos, capazes de 

permitir a participação popular e a materialização dos direitos daqueles com idade inferior a 

18 anos. 

 

 

3. OBSERVAÇÕES ACERCA DA REALIDADE CONCRETA  

 



 
 

                  

 

Alguns momentos vivenciados durante a graduação foi propiciador à 

aproximação da temática dos Conselhos Tutelares e ao despertar de inquietações. Explanar 

um pouco dessa experiência implica na realização prévia do percurso que originou o 

interesse por essa discussão e nos permitiu o alcance de algumas reflexões. 

 O primeiro contato com a temática aconteceu por meio da participação em um 

projeto de pesquisa intitulado “Avaliação da resolubilidade das denúncias da violência sexual 

contra a criança e o adolescente na dinâmica dos Conselhos Tutelares”. A pesquisa foi 

realizada pelo Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes – 

CECRIA, e coordenada pelo professor Vicente de Paula Faleiros, nas cidades sedes da 

Copa do Mundo de 2014, com o objetivo de aferir a resolubilidade de denúncias recebidas 

nos Conselhos Tutelares oriundas do Disque 100 e amostras de outras fontes, e dar 

visibilidade à diversidade nas ocorrências de violência sexual contra crianças e 

adolescentes. 

 O segundo contato, por sua vez, se deu através da experiência de estágio no 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Infância, Juventude e 

Família – CAOPIJF, por meio da realização do projeto de intervenção intitulado “Construindo 

diálogos entre atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente: uma 

interlocução entre o Ministério Público do RN e o Conselho Tutelar de São Gonçalo do 

Amarante”6, em outubro de 2013.    

 A experiência vivenciada durante a pesquisa do CECRIA, no período de junho 

à agosto de 2013, aconteceu no âmbito de dois dos quatro Conselhos Tutelares de Natal, 

sendo, dessa forma, os Conselhos Tutelares da Região Administrativa Norte e Oeste os 

escolhidos para a realização da coleta de dados. Vale destacar que a escolha desses 

conselhos teve como critério o funcionamento dos órgãos, haja vista que, no período de 

início da coleta de dados, estes eram os únicos Conselhos Tutelares de Natal que estavam 

realizando atendimento às demandas de violação dos direitos da criança e do adolescente 

no município. 

 Segundo os conselheiros em exercício, os motivos pelos quais os Conselhos 

Tutelares da Região Administrativa Leste e Sul estavam sem funcionar decorriam de 

problemas estruturais que diziam respeito: a falta de material de expediente, de internet, de 

equipe administrativa de apoio, da falta de pagamento de energia, de telefone, de aluguel do 

                                                           
6
 O projeto de intervenção decorreu das observações realizadas a partir das demandas 

encaminhadas ao CAOPIJF por algumas Promotorias de Justiça do Estado que diziam respeito a 
sobrecarga de trabalho gerada por alguns equívocos cometidos pelos conselheiros tutelares dos 
municípios de abrangência das Promotorias. Todavia, vale acrescentar que a escolha do município de 
São Gonçalo do Amarante resultou da viabilidade de execução e da informação prestada pelo 
CONSEC de que a nova equipe do Conselho ainda não havia passado por capacitação. 



 
 

                  

imóvel, de outras contas pendentes deixadas pela gestão municipal e etc.  

Posteriormente, os Conselhos da Região Norte e Oeste também pararam o 

atendimento e permaneceram abertos apenas para prestarem esclarecimentos e 

orientações à população7. 

 Outra coisa que surpreendeu foi saber que a cidade de Natal tem apenas 

quatro Conselhos Tutelares para atender a uma demanda populacional estimada de 803.739 

habitantes8, quando a Resolução nº 139 do CONANDA, de 17 de março de 2010, prever no 

§ 1º do Artigo 3º que, “Para assegurar a equidade de acesso, caberá aos Municípios e ao 

Distrito Federal criar e manter Conselhos Tutelares, observada, preferencialmente, a 

proporção mínima de um Conselho para cada cem mil habitantes”. 

 Diante disso, uma das reclamações feita pelos conselheiros diz respeito a alta 

demanda recebida pelo órgão e as dificuldades que encontram para realizar o 

acompanhamento das situações. Apresentaram ainda dificuldades enfrentadas com a rede 

de atendimento que também sofre com a alta demanda e a sobrecarga de trabalho que 

acontece em virtude da falta de condições estruturais, como é o exemplo da Delegacia 

Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente de Natal – DCA, que segundo os 

conselheiros, por vezes não consegue responder as requisições de serviços solicitadas, o 

que limita a realização da referência e da contra-referência no âmbito da rede9. 

 Outro fator que se apresentou no decorrer da pesquisa e que, por sua vez 

dificulta a atuação do órgão, diz respeito aos conhecimentos teórico-práticos dos 

conselheiros tutelares. Segundo informado por estes, as capacitações as quais participaram, 

aconteceram mais em virtude da realização destas em outros municípios do que pelo próprio 

município de Natal. 

 Nesse sentido, as capacitações continuadas a qual a Resolução nº 139 faz 

                                                           
7
 Vale considerar que a respeito da dotação específica para implantação, manutenção e 

funcionamento dos Conselhos Tutelares e custeio de suas atividades, a Resolução nº 139 do 
CONANDA estabelece em seu Art. 4º que esta deve, preferencialmente, estar prevista na Lei 
Orçamentária Municipal ou Distrital, sendo para isso consideradas as seguintes despesas: custeio 
com mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores, fax e outros; formação 
continuada para os membros do Conselho Tutelar; Custeio de despesas dos conselheiros inerentes 
ao exercício de suas atribuições; espaço adequado para a sede do Conselho Tutelar, seja por meio 
de aquisição, seja por locação, bem como sua manutenção; transporte adequado, permanente e 
exclusivo para o exercício da função, incluindo sua manutenção; e segurança da sede e de todo o 
seu patrimônio (CONANDA, 2010). 
8
 Censo demográfico 2010. Informações também disponíveis em: 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=240810&search=rio-grande-do-
norte|natal|infograficos:-informacoes-completas. Acesso em 25 de julho de 2014. 
9
 O sistema de referência e contra-referência é um termo comumente utilizado na área da saúde na 

qual, segundo Witt (1992 apud JULIANI; CIAMPONE 1999), compreende-se por referência o trânsito 
do nível menor para o de maior complexidade e inversamente, a contra-referência compreende o 
trânsito do nível de maior para o de menor complexidade. Dessa forma, o termo é utilizado para 
definir a realização de feedback entre os atores da rede de proteção. 



 
 

                  

menção no Artigo 4º, são essenciais para que os conselheiros desenvolvam suas atribuições 

de maneira qualificada nessa sociedade em que o acirramento das questões sociais além 

de gerar o aumento das demandas de violação de direitos, gera, consequentemente, a 

necessidade de um trabalho de intervenção que esteja aliado a uma leitura de realidade 

capaz de apreender a dinâmica da vida social em sua totalidade.   

 Assim, podemos considerar que a realização das capacitações se constitui 

em uma possibilidade de enfrentamento das problemáticas que perpassam o campo do 

fazer profissional dos conselheiros, na medida em que contribui para uma melhor atuação 

deste órgão que lida com problemáticas sociais que trazem em sua complexidade desafios 

teórico-práticos que precisam ser desvelados, visto que “Quem erra na análise, erra na 

ação”, conforme afirmou P. Togliatti (s.d. apud NETTO 2010). 

 O segundo contato que aconteceu mediante a experiência de estágio no 

Conselho Tutelar de São Gonçalo do Amarante, permitiu o amadurecimento de algumas 

reflexões gestadas na primeira experiência, haja vista que a matéria do Centro de Apoio 

Operacional às Promotorias, no qual foi realizado o estágio curricular, diz respeito às 

questões que envolvem crianças, adolescentes e família e, desse modo, envolve de forma 

direta ou indireta a atuação do Conselho Tutelar frente as situações de violação de direitos 

desses segmentos. 

 Vale destacar que o CAOPIJF é um órgão auxiliar da atividade funcional do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte – MPRN, que atua na área da defesa 

dos direitos das crianças e adolescentes e no combate à violência sexual cometida contra 

esse segmento. Dessa forma, este Centro de Apoio Operacional tem como objetivo auxiliar 

as Promotorias de Justiça do Estado a fim de assessorá-las nas matérias concernentes à 

criança, adolescente e família sempre que se fizer necessário, tendo para isso uma equipe 

formada por uma Promotora de Justiça que exerce a função de coordenadora, uma 

servidora pública do MPRN que exerce a função de secretária-geral, profissionais de nível 

superior da área de Serviço Social, Direito e Psicologia, e estagiárias das referidas áreas de 

atuação profissional. 

 Assim, no que se refere a temática dos Conselhos Tutelares nesse segundo 

momento de aproximação e maturação do processo de formação, foi possível observar que 

a falta de atuação qualitativa e eficaz deste órgão de proteção resulta na sobrecarga de 

demanda do Ministério Público, na medida em que alguns casos, ainda de competência do 

Conselho Tutelar, são encaminhados indevidamente às Promotorias de Justiça. 

 Dessa forma, a segunda experiência de contato direto com o Conselho 

Tutelar aconteceu em outubro de 2013 no município de São Gonçalo do Amarante – SGA, a 

partir de uma roda de conversa com os conselheiros tutelares do município com o objetivo 



 
 

                  

de realizar um diálogo reflexivo que pudesse contribuir para o fortalecimento da atuação do 

Conselho Tutelar de SGA a fim de minimizar a sobrecarga de trabalho do Ministério Público 

nos casos em que a resolubilidade compete ao Conselho Tutelar. 

No momento da intervenção o Conselho Tutelar de SGA encontrava-se 

funcionando em uma sala do espaço físico do CREAS, haja vista que a sede do órgão 

estava em reforma. Todavia, esta sala cedida, segundo informaram, foi uma conquista que 

partiu dos próprios conselheiros, ao entenderem que não deveriam esperar a finalização da 

reforma da sede para continuar seus trabalhos. 

Acrescentaram que, o município não desprendeu esforços para conseguir um 

local provisório e mais adequado para que o órgão permanecesse desenvolvendo o 

exercício de suas funções. Dessa forma, é possível identificar a existência de dificuldades 

no funcionamento deste órgão que é essencial a materialização dos princípios do ECA, bem 

como, que tipo de reconhecimento vem sendo atribuído a garantia dos direitos da criança e 

do adolescente no município, o que nos permite também refletir como isso acontece em 

nossa sociedade de um modo geral. 

 A Resolução nº 139 do CONANDA estabelece que, para além dos requisitos 

preconizados no Artigo 133 do ECA, outros requisitos podem ser trazidos na Lei Municipal 

que cria o Conselho. Dessa forma, no que se refere ao processo de candidatura, os 

conselheiros informaram que o município de SGA solicita, além dos requisitos previstos no 

ECA, a experiência de dois anos declarada na causa e aplica uma prova escrita. Todavia, os 

conselheiros apontaram que no processo o qual participaram, muitas candidaturas tiveram 

influência político-partidária, o que nos leva a questionar: qual a intenção deste candidato? 

Seria trabalhar em prol da defesa dos direitos da criança e do adolescente ou em prol de 

interesses particulares? Isso acarreta interferências no funcionamento da política de 

atendimento? 

 A influência partidária quando atrelada a dimensão política, acaba por 

desconfigurar, em sua maioria, a natureza dos processos e dos princípios que regem as 

Políticas, visto que se desvirtua da verdadeira intencionalidade que está atrelada a defesa 

dos direitos. Nesse sentido, a presença dessas características na atuação dos conselheiros 

tutelares acarretam desafios à efetivação do órgão, haja vista que o seu exercício funcional 

pode acabar se desvinculando do interesse de transformação coletiva. 

 Problematizaram ainda que antes a eleição acontecia em uma semana e a 

posse na semana seguinte, não permitindo a organização de algum tipo de qualificação, por 

parte do município, para os conselheiros. Sendo o trabalho iniciado, dessa forma, sem que 

os conselheiros tivessem alguma formação teórico-prática a respeito do funcionamento do 

órgão e da política de um modo geral. 



 
 

                  

 Apesar da exigência da experiência na causa, o Conselho Tutelar tem 

algumas particularidades que precisam ser esclarecidas e que não se resumem as 

atribuições previstas no ECA, haja vista que a realidade apresenta situações bastante 

complexas que exigem conhecimentos teórico-metodológicos que permitam ler a realidade 

para se intervir nela. 

 Dessa forma, um dos conselheiros compartilhou sua experiência inicial 

revelando que nos primeiros meses o Conselho funcionou como uma Escola para todos, 

porém, concluiu em seguida que foram jogados “em uma jaula com um leão feroz sem 

direito ao tamboretinho e o chicote pra domar” (sic). Para ele, o maior problema da 

realização das capacitações acontece no âmbito municipal, haja vista a existência do 

comodismo e da “politicagem” por trás do processo eleitoral, pois apesar de demonstrar 

certo reconhecimento aos conselheiros, os gestores municipais "empurram com a barriga" 

(sic) e não realizam as capacitações. 

 Todavia, os conselheiros têm esperança de que com a unificação das 

eleições para conselheiro tutelar instituída por meio da Lei nº 12.696, de 25 de julho de 

2012, os municípios proporcionem no intervalo de tempo entre o processo de escolha que 

acontecerá no primeiro domingo do mês de outubro e a posse no dia 10 de janeiro do ano 

subsequente, alguma capacitação para os conselheiros tutelares que forem eleitos. 

No que se refere ao trabalho em rede, revelaram que existe uma cobrança muito 

grande por parte do Judiciário e do Ministério Público de que eles absorvam tudo e de que 

sejam qualificados, porém, não vê a cobrança destes aos responsáveis pela realização da 

capacitação. Acrescentaram que, muitas vezes quando buscam orientações dessas 

instâncias, respondem solicitando que consultem o ECA. 

Todavia, os conselheiros acreditam que as capacitações devem acontecer de 

forma abrangente, haja vista que em alguns ofícios encaminhados pelo Judiciário ao 

Conselho Tutelar a criança e/ou adolescente é chamado de menor10. Dessa forma, se 

questionam onde é que o Conselho está tão atrás dos demais e concluem que esse é um 

problema unificado que chega a consolá-los, pois cobram tanto deles e, na verdade, falta, 

também, capacitação para o Judiciário e o Núcleo de Promotorias. 

                                                           
10

 Se analisarmos a história do Direito da Criança e do Adolescente no Brasil poderemos observar 
que estes nem sempre tiveram seus direitos resguardados e que a visão preconceituosa da 
sociedade estigmatizava esse segmento ao dicotomizar o conceito de infância em criança e menor. 
Todavia, apesar das conquistas e dos avanços advindos com a Constituição Federal de 1988 e com o 
ECA que objetivam o enfrentamento das problemáticas sociais na área e a mudança de paradigmas 
conservadores, ainda é possível encontrarmos posicionamentos estigmatizantes que estão 
desvinculados de uma leitura crítica da realidade e que, por sua vez, negam as conquistas históricas 
alcançadas ao longo dos anos. 



 
 

                  

Pontuaram ainda que a visão de órgão policialesco que a sociedade tem em 

relação ao Conselho Tutelar acarreta desafios à realização de visitas domiciliares, haja vista 

que quando responsabilizados, os autores das violações não reconhecem seus erros e 

atribuem ao conselheiro tutelar e não ao Juiz, a sua sentença. Assim, concluíram que a 

aproximação que se dá pelo fato de residirem na mesma comunidade, principalmente em 

municípios pequenos, os tornam vulneráveis aos riscos de possíveis vinganças. 

 Por fim, acrescentaram que apesar dos riscos, realizam visitas para fins de 

averiguação de denúncias quando estas não apresentam situações em que coloquem em 

risco sua integridade física e, por fim, acrescentaram que quando não realizam a visita in 

loco, notificam as partes para comparecerem a sede do Conselho e/ou realizam um trabalho 

de sondagem com os órgãos da rede a fim de obter informações acerca dos envolvidos na 

denúncia. 

  

 

4. CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com o que podemos observar no decorrer deste trabalho, o Conselho 

Tutelar é um órgão essencial ao funcionamento do Sistema de Garantia de Direitos - SGD, 

na medida em que se constitui como porta de entrada de muitas denúncias de violações de 

direitos e é responsável pela aplicação de medidas protetivas e encaminhamento à rede de 

proteção. Todavia, a falta de condições estruturais inviabiliza a atuação do órgão e dificulta 

a resolubilidade dos casos de violação de direitos que lhes chegam. 

Desse modo, as questões estruturais que se desvelaram a partir do contato com 

a realidade concreta do órgão nos permitiram conhecer um pouco do seu cotidiano e dos 

desafios postos à materialização dos direitos da crianças e do adolescente em nossa 

sociedade, haja vista os embarreiramentos postos à efetivação deste órgão que é 

responsável por zelar por esses direitos. 

As experiências ora mencionadas, permitiram ainda realizar algumas reflexões e 

compreender alguns motivos não aparentes que podem ser considerados como causas da 

ineficiência e dos equívocos cometidos em alguns Conselhos Tutelares. 

Diante disso e por meio do confronto identificado entre as normativas legais que 

regem a atuação do órgão e os problemas estruturais encontrados no seu cotidiano a partir 

das experiências vivenciadas, podemos reafirmar a importância da óptica da totalidade nos 

processos de investigação da realidade e a necessidade de enfrentamento ao modo de 



 
 

                  

organização da sociedade capitalista que gera o acirramento das questões sociais e 

desafios a efetivação dos direitos. 

Assim, tendo por base os conhecimentos adquiridos anteriormente e as 

observações realizadas acerca do Conselho Tutelar de dois municípios do RN, foi possível 

perceber que se faz necessário que um trabalho de intervenção seja realizado junto aos 

órgãos competentes para que a importância dos Conselhos Tutelares seja reconhecida e 

ações de enfrentamento às problemáticas que limitam a defesa e a garantia dos direitos da 

criança e do adolescente no âmbito desse órgão de proteção possam acontecer e 

proporcionar o funcionamento qualitativo da política de atendimento, conforme preconiza o 

ECA. 
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