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Goiatuba-GO, 13 de julho de 2019. 

O CONSELHO TUTELAR 

O Conselho Tutelar é um órgão inovador na sociedade brasileira, com a missão de 

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e o potencial de contribuir 

para mudanças profundas no atendimento à infância e adolescência. 

Para utilização plena do potencial transformador do Conselho Tutelar, é 

imprescindível que o Candidato a Conselheiro e todos os cidadãos conheçam bem sua 

organização. 

“Art. 131. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não-

jurisdicional, encarregado pela sociedade zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente, definidos em lei”. (grifei) 

Desenvolve uma ação contínua e interrupta. Uma vez criado e implantado, não 

desaparece; apenas renovam os seus membros, mediante processo eletivo unificado. 

Sua autonomia significa que os Conselheiros devem desenvolver habilidades de 

relacionamento com as pessoas, organizações e comunidades. Devem agir com rigor no 

cumprimento de suas atribuições e com equilíbrio e, ainda, buscar articular esforços e ações. 

Não integra o Poder Judiciário. Exerce funções de caráter administrativo, 

vinculado, portanto, ao Poder Executivo Municipal. 

“Art. 132. Em cada Município (…) 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 recondução por novos processos de escolha”. (grifei) 

O exercício efetivo da função de Conselheiro Tutelar é caracterizado como serviço 

público relevante (art. 135 da Lei n.º 8.069/90 – ECA). 

Para cumprir com eficácia sua missão social, o Conselho Tutelar, por meio dos 

Conselheiros Tutelares, deve executar com zelo as atribuições que lhe foram confiadas pelo 

ECA, o que, na prática, resulta no dever de aplicar medidas e tomar providências em relação: 

a) às crianças e aos adolescentes; b) aos pais ou responsáveis; c) às entidades de atendimento; 

e, e) ao Poder Executivo. 

É vital, para a realização de um trabalho social eficaz e efetivo, que o Conselheiro 

Tutelar saiba ouvir e compreender os casos que chegam ao Conselho Tutelar. 


