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LEI Nº 12.696, DE 25 DE JULHO DE 2012 
 

Altera os artigos 132, 134, 135 e 139, da 
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), 
que dispõem sobre os Conselhos Tutelares. 



Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares 2015 

 
 

LEI Nº 12.696, DE 25 DE JULHO DE 2012 Artigo 134 
 

“Lei Municipal ou Distrital disporá sobre o local, dia e horário 
de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à 
remuneração dos respectivos membros, aos quais é 
assegurado o direito a: 

I. Cobertura previdenciária; 
II. Gozo de férias anuais remunerados, acrescidas de 1/3 
do valor da remuneração mensal; 
III. Licença-maternidade; 
IV.Licença-paternidade 
V. Gratificação natalina 



Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares 2015 

 
 

 

LEI Nº 12.696, DE 25 DE JULHO DE 2012 
Artigo 135 

 
“O exercício efetivo da função de conselheiro 
constituirá serviço público relevante e 
estabelecerá presunção de idoneidade moral.” 

 

 



Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares 2015 

 
 

LEI Nº 12.696, DE 25 DE JULHO DE 2012 
Artigo 139 

 
“O processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar ocorrerá em DATA UNIFICADA em todo 
território nacional a cada 4 anos, no primeiro 
domingo do mês de outubro do ano subsequente 
ao da eleição presidencial.” 

 

 



Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares 2015 

 
 

A criação do(s) Conselho(s) Tutelar(es) se dá por meio 
de Lei Municipal, que também disciplina o processo 
de escolha dos conselheiros tutelares pela 
comunidade local.  
O processo de escolha unificado deve ser conduzido 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o qual deve ser criado e estar 
funcionando antes da criação e instituição do(s) 
Conselho(s) Tutelar(es).  

 

 



Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares 2015 

 
 

 

Resolução nº 152, de 09 de agosto de  
2012 – CONANDA 

Dispõe sobre as diretrizes de transição para  o 
primeiro processo de escolha unificado dos 
conselheiros tutelares em todo território 
nacional a partir da vigência da Lei nº 12.696/12. 

 



Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares 2015 

 
 

 

Resolução nº 170, de 10 dezembro de  
2014 – CONANDA 

 
Altera a Resolução nº 139, de 17 de março de 
2010 para dispor sobre o processo de escolha 
em data unificada em todo território nacional 
dos membros do Conselho Tutelar. 

 



Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares 2015 
Resolução nº 170 CONANDA  

 
 

Art. 9º Caberá ao Conselho Municipal ou do 
Distrito Federal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente conferir ampla publicidade ao 
processo de escolha dos membros para o 
Conselho Tutelar, mediante publicação de Edital 
de Convocação do pleito no diário oficial do 
Município, do Distrito Federal, ou meio 
equivalente, afixação em locais de amplo acesso 
ao público, chamadas na rádio, jornais e outros 
meios de divulgação. 



Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares 2015 –  
Resolução nº 170 CONANDA  

 
 

Art. 9º 

§ 1º A divulgação do processo de escolha deverá 
ser acompanhada de informações sobre as 
atribuições do Conselho Tutelar e sobre a 
importância da participação de todos os cidadãos, 
na condição de candidatos ou eleitores, servindo 
de instrumento de mobilização popular em torno 
da causa da infância e da juventude, conforme 
dispõe o art. 88, inciso VII, da Lei nº 8.069, de 
1990. 



Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares 2015 –  
Resolução nº 170 CONANDA  

 
 

 
 
Art. 9º  

§ 2º Obter junto à Justiça Eleitoral o empréstimo de 
urnas eletrônicas, bem como elaborar o software 
respectivo, observadas as disposições das 
resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal 
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral da 
localidade. 



Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares 2015 –  
Resolução nº 170 CONANDA  

 
 

 
Art. 9º  

§ 3º Em caso de impossibilidade de obtenção de 
urnas eletrônicas, obter junto à Justiça Eleitoral o 
empréstimo de urnas comuns e o fornecimento 
das listas de eleitores a fim de que votação seja 
feita manualmente. 
 



Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares 2015 – 
Resolução nº 170 CONANDA  

 
 

Art. 11. O Conselho Municipal ou do Distrito Federal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente deverá delegar a 
condução do processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar local a uma comissão especial, a qual 
deverá ser constituída por composição paritária entre 
conselheiros representantes do governo e da sociedade 
civil, observados os mesmos impedimentos legais 
previstos no art. 14 desta Resolução. 

 



Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares 2015 – 
Resolução nº 170 CONANDA  

 
 

Art. 12. 
§ 2º Entre os requisitos adicionais para 
candidatura a membro do Conselho Tutelar a 
serem exigidos pela legislação local, devem ser 
consideradas: 
I - a experiência na promoção, proteção e defesa 
dos direitos da criança e do adolescente; 
II - comprovação de, no mínimo, conclusão de 
ensino médio. 

 



Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares 2015 –  
Resolução nº 170 CONANDA  

 
 

Art. 25. O Conselho Tutelar exercerá 
exclusivamente as atribuições previstas na Lei nº 
8.069, de 1990, não podendo ser criadas novas 
atribuições por ato de quaisquer outras 
autoridades do Poder Judiciário, Ministério 
Público, do Poder Legislativo ou do Poder 
Executivo municipal, estadual ou do Distrito 
Federal. 

 



 
 Monitoramento para o Processo de Escolha Unificado 2015 

Providências Prazos sugeridos Informações Complementares / base 
legal 

 

 Adequação da lei Municipal   

  

 

  

Até 16/03/2015 

  

 

 Incluir as novas regras referentes ao 

processo de escolha  

dos membros dos Conselhos Tutelares em data  unificada 

em todo o território nacional  

Art. 139, caput, Lei 8.069/1990 – ECA  

Art. 10º, Resolução nº 170/2014 – CONANDA  

 
 Publicação do edital de convocação 
  
 

 
 No mínimo 06 meses antes 
do pleito:  
até 04 de abril de 2015 
  
 

 
 Deverá conter todas as normas, datas e prazos  
que regulamentarão o processo eleitoral.  
Previsão: art. 7º, Resolução nº 170/2014 – CONANDA  
Requisitos mínimos de conteúdo: art. 7º, § 1º  
da Resolução nº 170/2014 – CONANDA  
Ampla divulgação: art. 9º, caput e § 1º, da mesma 
Resolução  
 

 
 Registro de candidatura   
 

 
  
06/04 a 04/05/2015 
  
 

 
 Requisitos exigidos: art. 133, Lei 8.069/1990 – ECA, além de 

outros requisitos expressos na legislação local (art. 7º, § 2º, e  
art. 12, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 170/2014 – CONANDA)  
Impedimentos: art. 15, Res. 170/2014 – CONANDA  
c/c art. 140, Lei 8.069/1990 – ECA  
Apenas será permitida a candidatura individual,  
não sendo admitida a composição de chapas  
(art. 5º, II, Resolução nº 170/2014 – CONANDA  



Providências Prazos sugeridos 
 

Informações 
Complementares / base 
legal 
 

 
 Análise de pedidos de  
registro de candidatura 
  
 

 
 05 a 15/05/2015   
 

 
 Art. 11, § 2º, Resolução nº 
170/2014 – CONANDA 
  
 

 
 Publicação da relação de 
candidatos inscritos  

 
 Até 20/05/2015   
 

 
 Art. 11, § 2º, Resolução nº 
170/2014 – CONANDA  
 

 
 Impugnação de 
candidatura  

 
 Até 05 (cinco) dias da data  
da publicação da relação 
de  
candidatos inscritos  
 

 
 Pode ser proposta por 
qualquer cidadão, cabendo  
indicar os elementos 
probatórios (art. 11, § 2º, 
da  
Resolução nº 170/2014 – 
CONANDA)  
 



Providências 
 

Prazos sugeridos 
 

Informações 
Complementares / base 
legal 

Notificação dos candidatos 
impugnados quanto ao 
prazo para defesa  
 

26/05 a 29/05   
 

Art. 11, § 3º, I da Res. 
170/2017 – CONANDA 
  
 

Apresentação de defesa 
pelo candidato impugnado 
  
 

01 a 05/06/2015   
 

Art. 11, § 3º, I da Res. 
170/2017 – CONANDA 
  
 

Análise e decisão dos 
pedidos de impugnação 
  
 

Até 12/06/2015   
 

Art. 11, § 3º, II c/c § 6º, III, 
Res. 170/2014 – CONANDA 
  
 

Interposição de recurso 
  
 

15 a 19/06/2015   
 

Contra decisões da comissão 
especial eleitoral. Deverá ser 
dirigido à plenária do CMDCA 
(art. 11, § 4º, Res. 170/2014 – 
CONANDA  

 



Providências Prazos sugeridos Informações 
Complementares / base 
legal 

Publicação dos candidatos habilitados 
  
 

13/07/2015   
 

Cópia da relação dos candidatos 
habilitados deve ser  
encaminhada ao Ministério Público (art. 
11, § 5º,  
Resolução nº 170/2014 – CONANDA  
 

Reunião para firmar compromisso 
  
 

Até 21/07/2015   
 

O CMDCA, por meio de sua Comissão 
Especial Eleitoral,  
deverá realizar reunião com os 
candidatos habilitados para lhes  
dar conhecimento formal das regras do 
processo de escolha,  
os quais firmarão compromisso de 
respeitá-las, sob pena  
de imposição das sanções previstas na 
legislação local  
Art. 11, § 6º, I da Res. 170/2014 – 
CONANDA  
 

Solicitação de urnas eletrônicas, com 
remessa das listas de candidatos 
habilitados à eleição e solicitação da lista 
de eleitores   
 

Até 10/08/2015*   
 

Art. 9º, § 2º da Res. 170/2014 – 
CONANDA   
 



Providências Prazos sugeridos Informações 
Complementares / base 
legal 

Seleção das pessoas que 
trabalharão nas eleições 
como mesários e/ou 
escrutinadores (bem como 
suplentes   
 

Até 31/08/2015   Deverão ser selecionados 
preferencialmente dentre os  
funcionários municipais, 
observando-se, subsidiariamente,  
a Lei Eleitoral quanto aos 
impedimentos ao exercício  
dessas funções, no que for cabível  
Art. 11, § 6º, VI, da Res. 170/2014 
– CONANDA  
 

Reunião de orientação aos 
mesários, escrutinadores e 
suplentes   

Conforme previsto em lei 
municipal ou na resolução 
regulamentadora do pleito  
Prazo sugerido  
Até 18/09/2015   
 

Art. 11, § 6º, VI, da Res. 
170/2014 – CONANDA 
  
 

Solicitação de apoio da 
Polícia Militar e Polícia Civil 
  
 

Até 18/09/2015   
 

Art. 11, § 6º, VII, da Res. 
170/2014 – CONANDA 
  



Providências Prazos sugeridos Informações 
Complementares / base 
legal 

Confecção das cédulas de 
votação, em caso de 
votação manual  
( diante da impossibilidade 
da utilização de  
urnas eletrônicas)   
 

Até 05 (cinco) dias da 
realização  
do pleito, 
impreterivelmente   
 

Art. 11, § 6º, IV, da Res. 
170/2014 – CONANDA 
  
 

Divulgação dos locais do 
processo de escolha 
  
 

Até 18/09/2015   
 

Deve-se garantir que seja realizado 
em locais públicos de fácil acesso, 
observando os requisitos 
essenciais de acessibilidade  
Art. 10º, Parágrafo único, c/c art. 
11, § 6º, V, da Resolução nº 

170/2014 – CONANDA   
 

Eleição   
 

1º domingo de outubro:  
04 de outubro de 2015 
  
 

Art. 139, § 1º, Lei 8.069/1990 – 
ECA  
Art. 5º, I, e art. 14, caput, Res. nº 

170/2014 – CONANDA   
 



Providências Prazos sugeridos Informações 
Complementares / base 
legal 

Divulgação do resultado da 
escolha   

Imediatamente após a 
apuração   
 

Deverá ser publicado no 
Diário Oficial do Município  
ou em meio equivalente 
(art. 11, § 6º, VIII e  
art. 14, §1º, da Res. 
170/2014 – CONANDA) 
  
 

Posse dos conselheiros 
  
 

10 de janeiro de 2016 
  
 

Art. 139, § 2º, Lei 
8.069/1990 – ECA  
Art. 5º, IV, e art. 14, § 2º, 
Resolução nº 170/2014 – 
CONANDA   
 



Observações 

 

• O Ministério Público deverá ser notificado, com antecedência mínima de 72 
horas, de todas as reuniões deliberativas a serem realizadas pela Comissão 
Especial encarregada de realizar o processo de escolha e pelo CMDCA, bem 
como de todas as decisões nelas proferidas e de todos os incidentes 
verificados (art. 11, §7º, da Resolução nº 170/2014 – CONANDA);  

•  O mandato de conselheiro tutelar será de 04 (quatro) anos, permitida uma 
recondução, mediante novo processo de escolha (art. 6º, § 1º, Resolução nº 
170/2014 – CONANDA);  

•  O mandato dos conselheiros tutelares empossados no ano de 2013, cuja 
duração ficará prejudicada (“mandato tampão”), não será computado para 
fins de participação no processo de escolha subsequente que ocorrerá em 
2015 (art. 2º, IV, Resolução nº 152 – CONANDA);  

•  São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, 
companheiros, mesmo que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Estende-se o impedimento ao 
conselheiro tutelar em relação à autoridade judiciária e ao representante do 
Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da 
mesma comarca estadual ou do Distrito Federal (art. 15, Resolução 170/2014 
– CONANDA c/c art. 140, Lei 8.069/1990 – ECA).  
 



O Conselho Tutelar desenvolve  

uma ação contínua e ininterrupta. 
• Sob nenhum pretexto sua ação pode ser 

descontinuada, quando criado e implantado, não 
desaparece; apenas renovam-se os seus 
membros a cada quatro anos. 

• Para exercer as atribuições legais que lhe foram 
conferidas pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente: artigos 136, 95, 101 (I a VII) e 129 (I 
a VII) não depende de autorização do Prefeito, 
ou do Juiz. 



O Conselho Tutelar é um órgão público 
municipal permanente  

Criado por lei, integra o conjunto das 
instituições nacionais, subordinado ao 
ordenamento jurídico brasileiro.  

Uma vez implantado, passa a integrar de 
forma definitiva o quadro das instituições 
municipais.  



ATENÇÃO!  O Conselho Tutelar:  

não ocupa cargo de confiança do prefeito,  

 

não está subordinado ao prefeito,  

 

não é um empregado da prefeitura.  



 
O Conselho Tutelar não integra o Poder 

Judiciário.  

 
  Não pode exercer o papel e as funções de competência 

exclusivas do Poder Judiciário, das Polícias Rodoviárias, 
Civil e Militar, na investigação, apreciação ou 
julgamento dos conflitos de interesse.  

 Não tem poder para fazer cumprir determinações 
legais ou punir quem as infrinja.  

 



As decisões do Conselho Tutelar  
só podem ser revistas pelo Juiz da Infância e da 

Juventude, a partir de requerimento daquele que se 
sentir prejudicado 

O CT exerce suas funções com autonomia, inclusive 
para denunciar e corrigir distorções existentes na 
própria administração pública municipal, relativas 
ao atendimento às crianças e adolescentes e tem 

competência, para aplicar as medidas práticas 
pertinentes, sem interferência externa.  



O Conselho Tutelar é:  
Vinculado administrativamente (sem subordinação) à 
Prefeitura Municipal, o que ressalta a necessidade de 
cooperação técnica com as secretarias, departamentos 
e programas da Prefeitura voltados para atender à 
criança e ao adolescente, daí a importância de uma 
relação ética e responsável com toda administração 
municipal.  

Sua instalação física, prestações de contas, despesas 
com água, luz e telefone, tramitações burocráticas, e 
toda a vida administrativa do Conselho Tutelar é 
provida pelo Poder Executivo Municipal.  



Autonomia e Independência 
não significa estar solto no mundo, 

desgarrado de tudo e de todos.  

Autonomia não se confunde com arrogância.  

Os conselheiros tutelares devem desenvolver 
habilidades de relacionamento com as pessoas, 
organizações e com as comunidades.  

Devem agir com rigor no cumprimento de suas 
atribuições, mas também com equilíbrio e 
capacidade de articular esforços e ações com bom 
senso e limites. 



Contatos 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente CEDICA- RS Fone: 51-

32873215 
Comissão de Legislação e Normas 

Marta Nileni Alves Gomes 
marta-gomes@fase.rs.gov.br 

 


