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Conselho Tutelar 

- Atribuições do Conselho Tutelar: previstas, principalmente, no 

art. 136 do ECA.  

- Além destas, o CT tem o dever de fiscalizar entidades de 

atendimento (art. 95),  tem legitimidade para deflagrar 

procedimentos de apuração de irregularidades em entidades 

de atendimento (art. 191) e para a apuração de infração 

administrativa às normas de proteção da c/a (art. 194). 

 



Conselho Tutelar 

- O poder de fiscalização decorre de dispositivos explícitos e 

implícitos do ECA. 

- Além disso, o CT tem poderes para atuar quando da avaliação 

e acompanhamento da gestão do sistema socioeducativo, a 

fim de garantir um atendimento de qualidade aos adolescentes 

autores de ato infracional e suas famílias (art. 20, IV, Lei n. 

12.594/12).  

 



Conselho Tutelar 

- Obs.: a lei municipal não pode criar novas competências para 

o Conselho Tutelar, mas isso não significa que ele não possa 

exercer seu “poder de polícia” ou que não possa fiscalizar 

possíveis violações de direitos da c/a por quem quer que seja.  

 



Conselho Tutelar 

- Atribuições previstas no art. 136 do ECA: 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas 

nos arts. 98 (c/a que estão tendo seus direitos ameaçados ou 

violados) e 105 (ato infracional praticado por criança), aplicando 

as medidas previstas no art. 101, I a VII (medidas de proteção, 

exceto acolhimento familiar e família substituta); 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as 

medidas previstas no art. 129, I a VII; 
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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. 

 



Conselho Tutelar 

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 (o juiz pode cumular 

medidas de proteção e socioeducativas); 
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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 

CF/88; 
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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. 

Obs.: se o CT entender que é necessário promover o 

afastamento de c/a do convívio familiar, comunicará o fato ao 

Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos 

de tal entendimento e as providências tomadas para a 

orientação, o apoio e a promoção social da família. 

 



Conselho Tutelar 

- Lembre-se que a destituição do poder familiar e qualquer 

medida de colocação em família substituta dependem de 

ordem judicial – não cabe ao Conselho Tutelar determinar tais 

medidas.  

- No máximo, excepcionalmente, a colocação em entidade de 

acolhimento institucional em situação de urgência, nos termos 

do art. 93  do ECA. 

 



Conselho Tutelar 

- As decisões do Conselho tutelar tem eficácia plena e imediata, 

se forem proferidas de forma colegiada e dentro do âmbito de 

suas atribuições.  

- Revisão judicial das decisões do Conselho Tutelar: nos termos 

do art. 137, pode ser pedida por quem tenha legítimo 

interesse – particular ou Poder Público. O descumprimento 

puro e simples pode resultar na prática de infração 

administrativa (art. 249 do ECA) ou até no crime de 

desobediência (art. 330, CP). 
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- Competência territorial do Conselho Tutelar (art. 138 c/c 147):  

é determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis ou pelo 

local onde se encontre a criança ou adolescente, em caso de 

falta destes. Em caso de ato infracional praticado por criança, 

a competência é a do CT do lugar da ação ou omissão. 

- Execução de medidas: pode ser delegada ao CT do local de 

residência dos pais ou responsáveis (da entidade de 

acolhimento). 
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- Escolha dos membros do Conselho Tutelar (art. 139, ECA): a 

Lei n. 12.696/12 alterou profundamente o processo de escolha 

dos conselheiros, estabelecendo, entre outras mudanças, a 

eleição unificada, no primeiro domingo de outubro. 

- O processo de escolha é estabelecido em lei municipal e 

realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. Cabe ao Ministério 

Público fazer a fiscalização.  
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- Eleição: ocorre em data unificada (primeiro domingo de 

outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial), em 

todo o Brasil. 

- Mandato: quatro anos, permitida uma recondução, por novo 

processo de escolha.  

- A primeira eleição foi feita em 2015. 
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- Posse: também é feita em dada unificada – dia 10 de janeiro 

do ano seguinte ao do processo de escolha (no caso, os atuais 

conselheiros tomaram posse em 10/01/2016). 

- Os candidatos a conselheiros não podem doar, oferecer, 

prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de 

qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor durante 

o processo de escolha.  
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- Impedimentos (art. 140): não podem servir no mesmo 

Conselho: marido e mulher; ascendentes e descendentes; 

sogro e genro ou nora; irmãos; cunhados (durante o 

cunhadio); tio e sobrinho; padrasto ou madrasta e enteado. 

- Esse impedimento também vale para parentes da autoridade 

judiciária ou do representante do Ministério Público com 

atuação na Justiça da Infância e Juventude em exercício na 

Comarca. As restrições também se aplicam às famílias 

homoafetivas. 

 



 


