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Desafios à qualificação e ao 
fortalecimento do Conselho 
Tutelar

Conselho Nacional do Ministério Público



32 anos do ECA e o devir da 
democracia participativa nas 
políticas da infância e juventude: 



•O vir a ser do Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

•O vir a ser do Conselho Tutelar. 




O vir a ser da própria 
democracia 

participativa no Brasil.


Um aprendizado 
diário que demanda 
paciência histórica.



O pano de fundo das fragilidades 
dos CDCAs estão diretamente 
relacionadas às fragilidade dos CTs



O Vir a Ser (Sendo) do Conselho Tutelar

• Problemática: 

• 32 anos com a ausência de uma política nacional de formação, 
qualificação e orientação do trabalho dos conselheiros tutelares.


• 32 anos com Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos DCA muito 
fragilizados:


• Inexistência de Escolas de Conselhos ou órgãos que cumpram a função.


• Órgãos da Saúde, Educação e AS: várias orientações técnicas 
sobre método de trabalho interno e em rede, disposição 
arquitetônica dos espaços, serviços desenvolvidos etc.





O Vir a Ser (Sendo) do Conselho Tutelar

• Problemática: 

• 32 anos de muita má compreensão (abusos, em 
alguns casos) sobre o papel os conselheiros 
tutelares.


• Espera-se do CT a “salvação da lavoura” 
dentro de uma rede com políticas públicas 
frágeis e compartimentalizadas.



O Vir a Ser (Sendo) do Conselho Tutelar

•Resultado (efeito colateral):  
•Respostas reativas do Conselho Tutelar 

em busca de sua “real atribuição”.







O Vir a Ser (Sendo) do Conselho Tutelar

•Surge então: 
•Choque de narrativas:  
•Conselheiro Tutelar – agente político.

•Conselho Tutelar – órgão técnico. 



Um bom norte (Res. 170/14 do Conanda)

• 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, ressalvado as disposições previstas na 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.


• Art. 29. O Conselho Tutelar articulará ações para o estrito cumprimento 
de suas atribuições de modo a agilizar o atendimento junto aos órgãos 
governamentais e não governamentais encarregados da execução das 
políticas de atendimento de crianças, adolescentes e suas respectivas 
famílias.



O Vir a Ser (Sendo) do Conselho Tutelar

•Porém:  
•Como os conselheiros leem tais artigos?

• E quando o CT é um agente político que 

não se dispõe ou não sabe articular?



O problemático Processo de 
Escolha dos membros do CT



Processo de Escolha dos Membros do CT

• Era uma “eleição” muito engraçada… 

• Não tinha TSE, nem Poder Judiciário;


• Não tinha marco regulatório (lei em sentido estrito);


• Não tinha previsão de crimes para os ilícitos;


• Não tinha poder de polícia (pelo menos não do ponto de 
vista orgânico) por parte de uma autoridade para enfrentar 
os ilícitos.



Processo de Escolha dos Membros do CT

• Porém… 

• Tinha os Conselhos dos Direitos: 

• Em muitos municípios temos os CMDCAs Bissextos – só se reúnem a 
cada 4 anos para organizar o processo de escolha do CT.


• Além da falta de expertise para organizar o pleito, falta expertise 
para decidir questões jurídicas complexas relativas aos abusos dos 
candidatos durante o pleito.


• Tinha também o MP… 

• O fiscal vira, não raro, o fiador do processo de escolha. 



Algumas propostas para debate 
 (é por isso que estamos aqui)



Ideias de Propostas (tempestade de ideias)

• Nacionalmente:  

• Definição de política nacional de fortalecimento e qualificação dos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente;


• Definição de política nacional de fortalecimento e qualificação dos 
Conselhos Tutelares;


• Fomento à Criação de Escolas de Conselhos (?).


• Apoio institucional da Justiça Eleitoral no pleito do CT.


• Assunção da organização das eleições pela JE (?).



Ideias de Propostas (tempestade de ideias)

• Localmente: 

• Construção de fluxos e discussão de casos em rede (um 
vir a ser em conjunto);


• Abertura da agenda da Promotoria para apoio ao Conselho 
Tutelar e ao Comdica.


• Dentre outras questões. 



Importante não perdermos de 
vista as oportunidades que foram 
abertas há 32 anos:



•O privilégio de termos uma área em que, em TODOS 
os municípios brasileiros, por menor que sejam, 
têm, pelo menos, cinco pessoas destacadas para 
atuar só em defesa da criança e do adolescente:

•Nem idoso, nem inclusão, nem mulher, nem 

meio ambiente etc. receberam tamanha atenção.



Por fim…



Art. 127. O Ministér io Públ ico é 
instituição permanente, essencial à 
função ju r i sd ic iona l do Es tado , 
incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos 
in te resses soc ia i s e i nd iv idua is 
indisponíveis.


(CF/88)


- O MP tem em sua essência um 
compromisso inarredável com o devir 

democrático, por mais quixotesco que 
isso possa parecer em alguns dias…

O devir da democracia 
participativa e o MP

Dom Quixote, de Pablo Picasso



Obrigado! 


