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Conselho Tutelar 

- Conselho Tutelar: órgão permanente e autônomo, não-

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (art. 

131, ECA). 

- Veja as Res. 139/2010 e 170/2014 do CONANDA, que 

dispõem sobre os parâmetros para a criação e funcionamento 

dos Conselhos Tutelares.  

 

 



Conselho Tutelar 

- Conselho Tutelar: possui caráter institucional – uma vez criado 

e instalado, passa a ser uma das instituições do Sistema de 

Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

- Autonomia: independência funcional – é uma prerrogativa do 

órgão e não é necessário que as suas decisões sejam avaliadas 

por outros órgãos. 

- Cuidado: isso não impede o controle judicial de legalidade e 

adequação das medidas, se houver provocação do MP ou de 

outro legítimo interessado. 

 



Conselho Tutelar 

- Membros do conselho tutelar são considerados agentes 

públicos para os fins da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 

n. 8.429/92) e funcionários públicos, apenas para fins penais 

(o descumprimento de seus deveres funcionais pode 

caracterizar, por exemplo, o crime de prevaricação). 

- O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade 

moral (art. 135). Essa presunção é relativa (juris tantum). 

 



Conselho Tutelar 

- Desjudicialização: muitas das atuais atribuições do Conselho 

Tutelar cabiam ao antigo juiz de menores.  

- São atribuições de caráter administrativo – mesmo as que 

resultam na aplicação de medidas aos pais ou às crianças e 

adolescentes. 

- Capilaridade: o Conselho Tutelar deve estar presente em todos 

os municípios – ao contrário do Poder Judiciário.  

 



Conselho Tutelar 

- Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente: essa é a principal função do Conselho Tutelar.  

- Efetiva solução de problemas que atingem a população 

infanto-juvenil.  

- O Conselho Tutelar tem poderes para resolver as questões que 

se enquadram na sua esfera de atribuições, sem prejuízo da 

atuação colaborativa de outros órgãos que integram a rede de 

proteção.  

 



Conselho Tutelar 

- O ECA considera o conselho tutelar uma autoridade pública e, 

em diversos aspectos, é comparada à autoridade judiciária. 

- Poder de requisição: o conselho tutelar pode requisitar 

documentos e ações de determinados serviços públicos, a fim 

de resolver, com o máximo de rapidez e eficiência, as 

situações levadas ao seu conhecimento. 

 



Conselho Tutelar 

- Crime (art. 236, ECA): “impedir ou embaraçar a ação de 
autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou 
representante do Ministério Público no exercício de função 
prevista nesta Lei” - pena de detenção (seis meses a dois 
anos). 

- Infração adm. (art. 249, ECA): “descumprir, dolosa ou 
culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou 
decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da 
autoridade judiciária ou Conselho Tutelar” - pena de multa de 
03 a 20 salários de referência (reincidência: o dobro da 
multa). 

 



Conselho Tutelar 

- Enquanto o Conselho Tutelar não for instalado, as atribuições 

que a ele são conferidas pelo ECA são exercidas pela 

autoridade judiciária da comarca (ar. 262).  

- Porém, a instalação é obrigatória – se o Município não instala, 

pode ser compelido a isso pelo Poder Judiciário, provocado por 

Ação Civil Pública.  

 



Conselho Tutelar 

- Cada Município ou região administrativa do DF terá, no 

mínimo, um Conselho Tutelar. 

- O CT é órgão integrante da Administração Pública local. São 

criados por lei municipal (ou distrital) e podem ser criados 

tantos quantos forem necessários para atender a  demanda do 

município.  

- Res. n. 139/2010, CONANDA: o recomendado é que haja um 

CT para cada grupo de 100.000 habitantes do município.  

 



Conselho Tutelar 

- Composição: cada Conselho Tutelar será composto por 5 

membros, escolhidos pela população local para mandatos de 4 

anos, sendo permitida uma recondução, mediante novo 

processo de escolha (art. 132, ECA). 

- A Lei n. 12.696/12 alterou a duração do mandato e o processo 

de escolha dos Conselheiros Tutelares: o mandato agora é de 

4 anos e é vedada a recondução automática dos conselheiros. 

 



Conselho Tutelar 

- Obs.: se um conselheiro era, originalmente, suplente e, 

durante o mandato, assumiu a função como titular, isso já vai 

contar como um primeiro mandato. 

- Se ele for reeleito, o novo mandato será computado como 

recondução e ele  não poderá ser eleito para um terceiro 

mandato (TJRS e outros). 

 



Conselho Tutelar 

- Requisitos para a candidatura como membro do Conselho 

Tutelar (art. 133):  

• Reconhecida idoneidade moral: atos que demonstram a falta 

de idoneidade moral do candidato são suficientes para excluí-

lo, mesmo se praticados antes do mandato; 

• Idade superior a 21 anos, na data da apresentação da 

candidatura.  



Conselho Tutelar 

• Residência no município: permite que a pessoa tenha um 

contato mais estável com a sua comunidade e que esteja 

acessível, para quando for necessário.  

- Note que estes são os requisitos mínimos e a lei municipal 

pode exigir outros. 

- Os requisitos devem ser adequados e compatíveis com as 

atribuições de conselheiro tutelar, não podendo ser restritivos 

demais. 

 



Conselho Tutelar 

- Local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar: 

são definidos por lei municipal.  

- Remuneração dos conselheiros: antes da alteração do ECA, a 

remuneração era facultativa. Considerando a relevância das 

atribuições e as peculiaridades da função (que exige uma 

dedicação muito significativa), a remuneração agora é 

obrigatória. 

 



Conselho Tutelar 

- Direitos sociais: o conselheiro tutelar tem direito à cobertura 

previdenciária, férias anuais remuneradas (acrescidas de 1/3 

da remuneração mensal), licença-maternidade, licença-

paternidade e gratificação natalina.  

- É possível a acumulação de cargos desde que haja 

compatibilidade de horários.  

 



Conselho Tutelar 

- A lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal conterá a 

previsão dos recursos necessários ao funcionamento do 

Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos 

conselheiros tutelares (art. 134, parágrafo único, ECA). 

 



 


