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CONSELHO TUTELAR

II Processo de Escolha unificado. O que mudou?

Ibirapitanga, 08 de fevereiro de 2019.

Sales Barbosa 
ACTEBA

FUNDAMENTOS LEGAIS DO PROCESSO DE
ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO

TUTELAR

 Art. 132. Em cada Município e em cada Região
Administrativa do Distrito Federal haverá, no
mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão
integrante da administração pública local,
composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela
população local para mandato de 4 (quatro) anos,
permitida 1 (uma) recondução, mediante novo
processo de escolha. (Redação dada pela Lei
nº 12.696, de 2012)
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EXIGÊNCIAS PARA A CANDIDATURA AO
CARGO DE CT

 Art. 133. Para a candidatura a membro do
Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes
requisitos:

 I - reconhecida idoneidade moral;
 II - idade superior a vinte e um anos;
 III - residir no município.

A QUEM COMPETE CONDUZIR O PROCESSO

DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CT?

 Art. 139. O processo para a escolha dos membros
do Conselho Tutelar será estabelecido em lei
municipal e realizado sob a responsabilidade do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, e a fiscalização do Ministério
Público. (Redação dada pela Lei nº 8.242, de
12.10.1991)
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QUAL A DATA DE REALIZAÇÃO DO
CERTAME?

 § 1o O processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em
todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos,
no primeiro domingo do mês de outubro do ano
subsequente ao da eleição
presidencial. (Incluído pela Lei nº 12.696, de
2012)

QUANDO TOMARÃO POSSE OS ESCOLHIDOS
NO PROCESSO 2019?

 § 2o A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá
no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao
processo de escolha. (Incluído pela Lei nº
12.696, de 2012)
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O QUE É VEDADO AO CANDIDATO DURANTE
O PROCESSO DE ESCOLHA?

 § 3o No processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar,
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza,
inclusive brindes de pequeno valor.(Incluído pela
Lei nº 12.696, de 2012)

QUANDO INICIAR O PROCESSO DE ESCOLHA

 (Art. 7º res. 170 CONANDA) Caberá ao Conselho
Municipal ou do Distrito Federal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, com a antecedência de
no mínimo 06 (seis) meses, publicar o edital do
processo de escolha dos membros do Conselho
Tutelar, observadas as disposições contidas na
Lei nº 8.069, de 1990, e na legislação local
referente ao Conselho Tutelar.
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O QUE DEVE CONSTAR NO EDITAL?

 §1º O edital do processo de escolha deverá prever,
entre outras disposições:

 a) o calendário com as datas e os prazos para
registro de candidaturas, impugnações, recursos
e outras fases do certame, de forma que o
processo de escolha se inicie com no mínimo 6
(seis) meses antes do dia estabelecido para o
certame;

O QUE DEVE CONSTAR NO EDITAL?

 b) a documentação a ser exigida dos candidatos,
como forma de comprovar o preenchimento dos
requisitos previstos no art. 133 da Lei nº 8.069,
de 1990;

 c) as regras de divulgação do processo de escolha,
contendo as condutas permitidas e vedadas aos
candidatos, com as respectivas sanções previstas
em Lei Municipal ou do Distrito Federal de
criação dos Conselhos Tutelares;
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O QUE DEVE CONSTAR NO EDITAL?

 d) criação e composição de comissão especial
encarregada de realizar o processo de escolha; e

 e) formação dos candidatos escolhidos como
titulares e dos 5 (cinco) primeiros candidatos
suplentes.

LIMITAÇÃO DE DISPOSIÇÃO DO EDITAL

 §2º O Edital do processo de escolha para o
Conselho Tutelar não poderá estabelecer outros
requisitos além daqueles exigidos dos candidatos
pela Lei nº 8.069, de 1990, e pela legislação local
correlata.
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PRINCIPAL CONFUSÃO PARA O PROCESSO
DE ESCOLHA DE 2019

 Quem já atuou como Conselheiro Tutelar, poderá 
candidata-se novamente? 

 DEPENDE:
 1- Se atuou apenas um mandato;
 2- Se atuou por mais de um mandato até um e 
meio;

 3- Se atuou por dois mandatos intercalados;
 4- Se atuou por dois mandatos consecutivos e até 
o lançamento do edital deste processo, o projeto 
de lei que permite sucessivas reconduções, seja 
aprovado e sancionado. 

O QUE MUDOU DESDE O ULTIMO PROCESSO
DE ESCOLHA?

?
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“Não permitamos mais que as crianças

paguem por nossos fracassos. (…). Elas e

seus pares do mundo têm o direito de

esperar que transformemos nossas

palavras em ações... e que criemos um

mundo para a criança”.

Kofi Annan
Sessão Especial sobre a Criança na 

Assembleia Geral das Nações Unidas

MENSAGEM


