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A Lei n.º 8.069/1990, conhecida como Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente, a partir de políticas de promoção e prevenção integradas em um 

sistema de garantia, que envolve o Poder Público, sociedade civil e familiares. 

Neste contexto, ressalta-se o papel da esfera pública, por meio de ações do 

Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Dentre outros, o Conselho Tutelar é um desses agentes, cujo papel é o 

de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente, em sua 

plenitude (art. 131, ECA). Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e 

autônomos, integrantes estrutura municipal, compostos por cinco representan-

tes eleitos pela comunidade.  

Não obstante, os Conselhos Tutelares e sua atuação têm sido foco de 

debates e exigência de melhoria de condição de trabalho. Desta forma, a Lei 

Federal n.º 12.696/2012 alterou o ECA no sentido de promover a mudança de 

mandato de três para quatro anos, a unificação do processo de escolha dos 

conselheiros tutelares em todo Brasil, bem como a garantia de direitos sociais 

por parte do Poder Executivo Municipal, como remuneração-base, cobertura 

prévia, férias, décimo terceiro, e licenças paternidade e maternidade. 

Esta Lei trouxe, então, que o pleito será estabelecido em lei municipal e 

ocorrer a cada quatro anos, no primeiro domingo de outubro do ano 

subsequente ao da eleição presidencial, vide o art. 139 do ECA. Como a 

vigência iniciou em 2012, o primeiro processo de escolha unificado nacional 

ocorrerá em outubro de 2015 e posse dos eleitos em 10 de janeiro de 2016. 

Daí vem a questão a ser analisada: a necessidade dos municípios se 

adequarem à lei federal, tendo em vista que foi estendido o tempo de exercício 



do conselho tutelar e a regulação de processo unificado, com a destinação de 

orçamento específico.  

No entanto, a Lei n.º 12.696/2012 não discorreu sobre os conselheiros 

que possuem mandato de três anos, ou seja, aqueles que não foram 

escolhidos em anos diversos e anteriores do processo unificado. Atento a isso, 

o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), 

por meio de sua Resolução n.º 152/2012, editou normas de transição e de 

prorrogação de mandato em alguns casos até o ano de 2016. Infelizmente, 

houve situações de não atendimento por parte de alguns municípios, criando 

dissonâncias e a demanda maior para se buscar a uniformidade de realização 

do pleito em 2015. 

O art. 139 do ECA traz, ainda, que é de responsabilidade do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) a condução e 

organização deste processo. Entretanto, os gestores públicos precisam se 

comprometer para efetivação do pleno funcionamento dos próprios conselhos 

de direitos, dando-lhes a autonomia necessária para a instituição de Comissão 

Organizadora, definição de suas funções, do respectivo calendário e de todas 

as fases previstas nele. Cabe ao Ministério Público acompanhar e fiscalizar o 

processo.  

Nesta regulamentação, os CMDCAs estabelecem, conforme 

orientações dos Conselhos Nacional e Estadual, os requisitos para 

candidaturas (como ter, no mínimo, vinte e um anos de idade, residência fixa , 

atividade relativa ao direito da criança e do adolescente no município, 

capacitação e aprovação em prova de caráter eliminatório); prazos e 

procedimentos de impugnação; regras e limites para as campanhas dos 

candidatos; locais e procedimentos de votação e apuração; estratégias de 

divulgação das eleições; estabelecimento de parceria junto à Justiça Eleitoral; 

entre outros aspectos necessários.  

Neste sentido, em até abril de 2015, os municípios devem aprovar 

alterações na Lei que cria o Conselho Tutelar, com observância da Resolução 

n.º 170, de 10 de dezembro de 2014, no seu art. 7.º, ou seja, seis meses antes 

do pleito a ocorrer em 04 de outubro de 2015, conforme o art. 139, § 1.º, do 

ECA. A partir de então, deve haver o lançamento de edital, com as devidas 

definições de fases, ajustando, para tanto, a data do pleito ao processo 



unificado nacional e a duração do mandato de conselheiro tutelar, garantindo-

se a posse de todos os escolhidos em 10 de janeiro de 2016 (art. 139, § 2.º, 

ECA). 

No Pará, antevendo a proximidade desta definição, criou-se no fim de 

2014 um grupo institucional formado por Tribunal de Justiça, Ministério Público, 

Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Escola de Conselhos da 

UFPA e Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, definindo a 

meta de até abril de 2015 para incidir junto a prefeitos e câmaras de 

vereadores com a finalidade de atualizarem as respectivas leis municipais 

relativas ao Conselho Tutelar e que haja a garantia com o processo unificado 

em outubro de 2015 e demais direitos trazidos na Lei n.º 12.696/2012.  

Outrossim, o esforço pela integração e articulação com foco às 

adequação legislativa municipal e a efetivação do processo unificado de 

escolha tem objetivo central de se favorecer a atuação dos Conselhos 

Tutelares, dignificando-o e exercendo de forma coerente e democrática. A 

sociedade, por sua vez, deve estar vigilante a demais mudanças, pois, assim, 

os direitos serão mais postos em prática, especialmente a crianças e 

adolescentes, em todos os cantos do Pará e do Brasil. 

 


