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 Implantado e criado pelo ECA, sendo estabelecido que cada município deve conter,
no mínimo, um Conselho Tutelar. O Conselheiro é a "linha de frente" na defesa dos
direitos  da  cça/adol  e  de  sua  família.  (Tutela  os  interesses  das
crianças/adolescentes)

 Possui  capítulo  específico  no  ECA.  A implantação  depende  do  poder  executivo
municipal  (prefeitura),  que  também  deve  fornecer  os  meios  necessários  para  o
efetivo funcionamento.

 É  um  órgão  colegiado  que  possui  uma  gama  de  funções.  Proteger  a
criança/adolescente  e  a  sua  família,  para  que  esta  cumpra  o  seu  papel.
Desvinculado do judiciário e do MP, por isso tem uma série de poderes e autonomia
para requisitar serviços de saúde, educação.

 Órgão permanente (24hs - em regime de plantão a noite, fins de semana e feriado).
Tem  poder  de  intervir  em  determinados  momentos,  com  reforço  policial,  se
necessário, podendo encaminhar membro da família a algum tratamento (requisição
de  serviço  público  na  área  da  saúde,  por  exemplo).  Não  sendo  atendida,  sua
requisição pode gerar responsabilidade.

 Órgão aberto a todo cidadão como qualquer órgão público. Se permite,  além da
denúncia pessoal, seja feira por telefone, e-mail, pelo disque 100 (que por vezes são
repassadas automaticamente para o CT). Segundo a CF, os direitos da cça/adol são
de responsabilidade da família, do estado e de toda a sociedade. É obrigação do
cidadão intervir em caso de violação de direito de alguma criança/adolescente.

 Devido ao ideal democrático, o CT é eleito pelo cidadão eleitor. A eleição, desde
2015,  passou  a  ser  unificada  (todos  os  municípios  do  país).  O ECA estabelece
alguns requisitos mínimos para a candidatura (a. reconhecida idoneidade moral; b.
dezoito  anos;  c.  residir  no  município.  Mas  nada  impede  que  a  Lei  Municipal
estabeleça outros requisitos/exigências desde que guarde pertinência com o cargo
(e desde que não extrapole o previsto no ECA e na CF).

 A eleição é regida por Lei Municipal, em data única, a cada 4 anos, no 1º domingo
de outubro do ano subsequente à eleição presidencial,  tendo o dia 10 de janeiro
como data de posse.

 Sendo permitida apenas uma recondução ao cargo (apenas uma reeleição se torna
possível).

 Remuneração,  cobertura  previdenciária,  férias,  gratificação  natalina,  etc,  se
tornaram  realidade  com  alteração  em  2012  do  ECA.  TCPR  tem  precedente
importante sobre a extensão desses direitos.



 A Lei  Municipal  estabelece o valor  da  remuneração.  A média  ("segundo alguma
pesquisa")  é  de  um  salário  mínimo  (o  que  é  considerado  pouco  haja  vista  a
necessidade de dedicação integral) - pois órgão que funciona de forma permanente
(horário de expediente útil + plantão de forma escalonada).
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Dia do Conselheiro Tutelar   (Edição Especial)

MP no Rádio 18/11/2016

Júlio Ribeiro de Campos Neto, Promotor de Justiça em União da Vitória/PR

O  "MP  no  Rádio"  desta  semana  traz  uma  edição  especial  a  propósito  do  Dia  do
Conselheiro Tutelar,  celebrado em 18 de novembro.  Os conselheiros atuam junto aos
Conselhos  Tutelares  na  "linha  de  frente"  na  proteção  dos  direitos  das  crianças  e
adolescentes, recebendo desde denúncias de falta de vagas em creches a relatos de
violência. Os conselheiros fazem a necessária interlocução com o Ministério Público, a
rede de proteção aos direitos infantojuvenis e o poder público.

Para  falar  sobre  o  tema,  o  programa recebe  o  promotor  de  Justiça  Júlio  Ribeiro  de
Campos Neto, que atua na comarca de União da Vitória. O promotor explica o que é o
Conselho Tutelar, como são eleitos os conselheiros, quais suas principais atribuições (e
também direitos, incluindo remuneração), como podem auxiliar no processo de efetivação
dos direitos de crianças e adolescentes, entre outras questões.
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