
Nota Técnica nº 03/2012-CAOPIJ

Ementa: Lei nº 12.696, de  25 de julho de 2012 – aplicação imediata dos direitos sociais conferidos 
aos Conselheiros Tutelares – Necessidade de adequação da legislação municipal quanto ao período 
de transição para a eleição nacional – Resolução CONANDA nº 152, de 09 de agosto de 2012 – 
autonomia municipal para suplementação de lei federal em matéria de interesse local.

1.Apresentação

Cuida-se  de  consulta  formulada  pela  Promotoria  de  Justiça  da  comarca  de 
Matinha/MA, nos seguintes termos:

“Considerando que muitos Conselheiros Tutelares tem mandato 
com término  previsto  para  o  segundo  semestre  deste  ano  de 
2012, ano este, como sabido, de eleições municipais, o que pode 
tornar  o  processo  de  escolha  politizado  e  influenciado 
negativamente pela campanha eleitoral;
Considerando a iminente alteração dos arts. 132, 134, 135 e 139 
da Lei nº 8.069/1990  (Projeto de Lei nº 278/2009 do Senado 
Federal já enviado à sanção presidencial),  onde,  neste último, 
dispõe que o mandato do conselheiro tutelar  será de quatro anos 
e que o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 
ocorrerá  em data  unificada  em todo  o  território  nacional,  no 
primeiro domingo do mês de  outubro do ano subsequente ao da 
eleição presidencial (ano de 2015);
Outrossim, considerando a necessidade de uma postura coerente 
e unificada dos Promotores de Justiça da Infância e da Juventude 
quanto  à  questão  (ainda que   não vinculativa),  solicito  que  o 
Centro de Apoio Operacional  da Infância e da Juventude do 
Ministério  Público  do  Maranhão  emita   nota  técnica 
esclarecendo, dentre outras questões que o CAOP/IJ, entender 
relvantes, se:
a)  é  possível  a  prorrogação  dos  mandatos  dos  conselheiros 
tutelares até  o término das eleições municipais, tendo em vista a 
possibilidade  de  influência  do  pleito  eleitoral  no  processo  de 
escolha dos conselheiros?
b) em não sendo possível a prorrogação acima mencionada, é 
possível a antecipação do processo de escolha dos conselheiros 
tutelares?
c) considerando o período  eleitoral e a possível acumulação de 
funções de  promotores eleitorais e da infância e da juventude, 
caso não seja viável a antecipação  do processo  de escolha dos 
conselheiros  tutelares  por  exiguidade  de  tempo,  qual  a 
orientação do CAOP/IJ nestes casos?
d) no caso de sanção da Lei que altera o art. 139 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (texto anexo), os atuais conselheiros 
tutelares terão o mandato prorrogado até 2015, não se realizando 
processo de escolha este ano de 2012?
e) em caso de prorrogação de mandato por força  da alteração 
legislativa  acima  citada,  a  prorrogação atinge  os  conselheiros 
tutelares  que estão  em fim de mandato este ano  de 2012 ou 
aqueles que escolhidos foram ou serão neste ano de 2012?



f) à iminência de término de mandato de conselheiros em datas 
próximas,  sugere  o  CAOPI/IJ  a  realização  do  processo  de 
escolha  ou aguarda-se a sanção presidencial à Lei que altera o 
ECA e, se for  o caso, prorroga-se  o mandato dos conselheiros 
atuais?”

Enquanto  se colhiam elementos  para  a  elaboração da  presente  Nota  Técnica,  foi 
publicada a Lei nº 12.696, de 25 de julho de 2012, resultado do Projeto de Lei no 278, de 2009 (no 

3.754/12 na Câmara dos Deputados), que “altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre os Conselhos Tutelares”, 
entrando imediatamente em vigor,  sem, contudo, contar com a promulgação de seu art.  2º, que 
cuidava  da  regra  de  transição  para  os  mandatos  até  a  data  da  eleição  nacional  unificada  para 
Conselhos  Tutelares,  fixada  pela  Resolução  nº  152,  de  09  de  agosto  de  2012,  pelo  Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA (anexo 2), para  04 de outubro de 
2015, com posse em 10 de janeiro de 2016 (art. 2º, inciso I).

2.Justificativa

Como órgão  auxiliar, incumbe ao Centro de Apoio, na forma do art. 37, III da Lei 
Complementar  nº  13/91,  remeter  informações  técnico-jurídicas,  sem  caráter  vinculativo,  aos 
órgãos ligados à sua atividade.

3.Discussão

A Lei nº 12.696/2012, resultado do  Projeto de Lei nº 278/2009, do Senado Federal, inovou 
o ECA nos seguintes aspectos:

a) “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.” (NR) 

Previsão expressa de que o Distrito Federal possa ter  a instituição de Conselhos Tutelares. 
Ampliação do prazo dos mandatos dos Conselheiros Tutelares de três para quatro anos,  que se 
entende vigorar para o mandato que será iniciado em 10 de janeiro de 2016, ante o período de 
transição que se conclui autorizado pela nova redação do § 2º do art. 139 do ECA.

b)  “Art.  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  remuneradas,  acrescidas de 1/3  (um terço)  do valor da 

remuneração mensal;
III - licença-maternidade;
IV - licença-paternidade;
V - gratificação natalina.
Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal 

previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e 
formação continuada dos conselheiros tutelares.” (NR)

Ver capítulo seguinte.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art132.


c) “Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público 
relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.” (NR)

Exclusão da hipótese de prisão especial para Conselheiro Tutelar.

d) “Art. 139. ....................................................................
§  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.

§  2o A posse  dos  conselheiros  tutelares  ocorrerá  no  dia  10  de  janeiro  do  ano 
subsequente ao 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.” (NR)

Como a lei entrou em vigor na data de sua publicação, 26/07/2012, e foi vetado o artigo que 
tratava das regras de transição, razoável admitir-se que as primeiras eleições  nacionais unificadas 
para os Conselhos Tutelares dar-se-ão em 10 de outubro de 2015, quando devem valer os mandatos 
de quatro anos, conforme  se fundamenta mais abaixo.

Quanto à vedação  de doação, oferta, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem 
pessoal de qualquer  natureza, inclusive brindes de pequeno valor,  pelo candidato ao Conselho 
Tutelar aos eleitores, o artigo não remete as sanções  à matéria eleitoral

1
, ante a indicação do caput, 

mantido na forma anterior, que remete à lei municipal o estabelecimento do processo de escolha. É 
na lei local que deve figurar a sanção pela prática vedada pelo § 3º da nova redação do art. 139 do 
ECA pela Lei nº 12.696/2012, como a perda do registro da candidatura ou a cassação do mandato, 
após  o devido processo legal,  com a  garantia  da ampla  defesa  e  do contraditório.  Na falta  do 
regramento local  para o ponto,  cabível  o  controle  jurisdicional,  com base no art.  11 da Lei  nº 
8.429/92 ou de conteúdo constitutivo,  em ação civil  pública para a exoneração do Conselheiro 
Tutelar faltoso

2
.

3.1Sobre os direitos sociais

Não obstante a previsão constitucional do direito à cobertura previdenciária (art. 196), ao 
gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal 
(art.  7º, XVII), à  licença-maternidade (art.  7º, XVIII); à  licença-paternidade (art.  7º, XIX) e à 
gratificação natalina (art. 7º, VIII), consubstanciando direitos sociais de aplicação imediata a todos 
os trabalhadores, consoante o art. 5º, § 2º da Lei Maior, a nova redação dada ao art. 134 do ECA 
dirime  quaisquer  dúvidas  sobre  sua  exigibilidade  para  os  Conselheiros  Tutelares,  ainda  que 
pendente sua incorporação à legislação  de cada Município, podendo ser exigidos inclusive pela  via 
mandamental.

1 Não obstante ponderáveis  considerações em sentido contrário (Quadros, Pedro Oto de. A competência da Justiça 
Eleitoral  nas  eleições  para  conselheiros  tutelares.  Brasília/DF.  UnB,  2006,  disponível  em 
http://mpdft.gov.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Artigos/Monografia_DrOto.pdf), o processo de escolha dos 
Conselheiros  Tutelares  não  tem sido  admitidas  como matéria   da  jurisdição  eleitoral  e  de  sua  legislação  que,  
relembre-se, é  matéria privativa da União (CF, art. 22, I).

2 Sobre o tema do controle ético dos Conselheiros Tutelares, ver , do signatário, o texto Uma visão jurídica da Ética 
do Conselho Tutelar, disponível em http://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEkQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.mp.sp.gov.br%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2Finfanciahome_c%2Fconselhos_fundos_orcamento
%2Fct_doutrina%2FA%2520%25C3%2589tica%2520do
%2520CT.doc&ei=lS4tUJPCJui5ywGlxYDYCg&usg=AFQjCNEiWXlwFYWZq1hNFYM4CS4vxHIG8A.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mp.sp.gov.br%2Fportal
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mp.sp.gov.br%2Fportal
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mp.sp.gov.br%2Fportal
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art139%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art135


O que é de ser adequado é, não apenas a legislação de criação dos Conselhos Tutelares ou o 
Estatuto dos Servidores  locais, mas também  a legislação orçamentária vigente, para dar suporte às 
vantagens pecuniárias decorrentes.

Não  consta  que  em Município  maranhense  não  houvesse  remuneração  da  atividade  de 
Conselheiro Tutelar, mas a Lei nº 12.696/2012  afasta qualquer dúvida sobre sua obrigatoriedade.

3.2sobre a regra de transição para a eleição nacional unificada dos Conselhos Tutelares

Os  Conselhos  Tutelares,  em  resposta  ao  determinado  pelo  §  7º  do  art.  227  da 
Constituição Federal, foram criados por lei federal; - o Estatuto da Criança e do Adolescente - ; 
como órgãos exclusivamente municipais, sendo implantados e implementados a partir da previsão 
em normas  locais,  cuja  iniciativa legislativa  se  dá tão somente pelo Chefe do  Executivo,  por 
simetria com o art. 61, § 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “e” da Lex Legum, sendo que, com a Lei nº 
12.696/2012, o Distrito Federal passou a ter a explicitação da hipótese de albergar essa estrutura, o 
que já lhes era garantido pela letra do § 1º do art. 32 da Lei Fundamental.

Essa  natureza  dos  Conselhos  Tutelares  como  órgãos  tipicamente  municipais 
caracteriza  como  matéria  de  interesse  local  sua  instalação,  manutenção  e  funcionamento 
ininterrupto, a justificar, em caso de omissões da norma geral, sua suplementação.

Entende-se ser exatamente este o caso presente, ante o veto presidencial ao art. 2º da 
Lei nº 12.696/2012, nos seguintes termos:

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 
da  Constituição,  decidi  vetar  parcialmente,  por 
inconstitucionalidade,  o  Projeto  de  Lei  no 278,  de  2009  (no 
3.754/12 na Câmara dos Deputados), que “Altera os arts. 132, 
134, 135 e 139 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), para dispor sobre os Conselhos 
Tutelares”.
Ouvidos, o Ministério da Justiça e a Advocacia-Geral da União 
manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo:
Art. 2  o  
“Art. 2o Para fins de unificação do processo de escolha previsto 
no § 1o do art. 139 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, 
deverão ser cumpridos os critérios a serem definidos em lei, por 
proposta do Poder Executivo, dentro de 90 (noventa) dias.”
Razão do veto:
“Ao impor ao Poder Executivo a obrigação de propor legislação 
em determinado prazo, o dispositivo desrespeitou o princípio da 
separação dos poderes, previsto no art. 2o, da Constituição.”
Essa,  Senhor  Presidente,  a  razão  que  me  levou  a  vetar  o 
dispositivo acima mencionado do projeto em causa, a qual ora 
submeto  à  elevada  apreciação  dos  Senhores  Membros  do 
Congresso Nacional.

Dúvida não há de que a Lei 12.696/2012, ao estabelecer a eleição nacional unificada 



para  a  escolha  dos  integrantes  dos  Conselhos  Tutelares  para  o  ano  seguinte  ao  das  eleições 
presidenciais, determinou que essa unificação se dê a partir de 2015, já que  não há ressalvas quanto 
à  data  de  implementação da  alteração legislativa,  devendo  ter  posse  os  Conselheiros  Tutelares 
escolhidos pela comunidade em 10 de janeiro de 2016.

Esse entendimento é ratificado pelo CONANDA, a partir da Resolução nº 152, de 09 
de agosto de 2012, em seu art. 2º, inciso I.

As Resoluções dos Conselhos de Direitos tem sido reconhecidas, em constitucional 
interpretação  do  STJ,  como  fatores  vinculantes  da  discricionariedade  administrativa,  como 
estabelece o art. 50 da Resolução nº 139, de 17 de março de 2010, do CONANDA:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSO  CIVIL –  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA  –  ATO  ADMINISTRATIVO  DISCRICIONÁRIO: 
NOVA VISÃO.
1. Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do 
Judiciário,  autoriza  que  se  examinem,  inclusive,  as  razões  de 
conveniência e oportunidade do administrador.
2. Legitimidade do Ministério Público para exigir do Município 
a execução de política específica, a qual se tornou obrigatória 
por meio de resolução do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.
3.  Tutela  específica  para  que  seja  incluída  verba  no  próximo 
orçamento,  a  fim  de  atender  a  propostas  políticas  certas  e 
determinadas.
4. Recurso especial provido.

(STJ,  2ª  Turma,   REsp  493811  /  SP
Relatora Ministra ELIANA CALMON, j. em  11/11/2003, DJ de 
15/03/2004, p. 236)

- Grifou-se

Logo, a fixação da data do primeiro processo nacional unificado para a escolha dos 
membros dos Conselhos Tutelares é matéria do rol das competências do CONANDA:

Lei nº 8.242/91
Art. 2º Compete ao Conanda:
I - elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente, fiscalizando as ações de 
execução,  observadas  as  linhas  de  ação  e  as  diretrizes 
estabelecidas nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
II - zelar pela aplicação da política nacional de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente;
III  -  dar  apoio  aos  Conselhos  Estaduais  e  Municipais  dos 
Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  aos  órgãos  estaduais, 
municipais, e entidades não-governamentais para tornar efetivos 
os princípios, as diretrizes e os direitos estabelecidos na Lei nº 
8.069, de 13 de junho de 1990;
(…)

http://L8069.htm/
http://L8069.htm/


VII  -  acompanhar  o  reordenamento  institucional  propondo, 
sempre que necessário, modificações nas estruturas públicas e 
privadas destinadas ao atendimento da criança e do adolescente

Entretanto, a Resolução em comento não tem o condão de estabelecer   de per si, 
qualquer das inovações da Lei nº 12.696/2012, sem interferência legislativa local, o que reconhece 
na forma de seu art. 5º, em especial no que toca aos incisos II a VI do art. 2º,  e os arts. 3º e 4º:

Art. 2º Os Municípios e o Distrito Federal realizarão, através do 
Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, o processo de 
escolha dos membros do conselho tutelar conforme previsto no 
art. 139 da Lei nº 8.069, de 1990, com redação dada pela Lei nº 
12.696  de  2012,  observando  os  seguintes  parâmetros:(...)
II  -  Nos  municípios  ou  no  Distrito  Federal  em  que  os 
conselheiros tutelares foram empossados em 2009, o processo de 
escolha e posse ocorrerá em 2012

3
 sendo realizado seguindo o 

rito previsto na lei municipal ou distrital e a duração do mandato 
de  3  (três)  anos.
III  –  Com  o  objetivo  de  assegurar  participação  de  todos  os 
municípios e do Distrito Federal no primeiro processo unificado 
em todo território nacional, os conselheiros tutelares empossados 
nos anos de 2011 ou 2012 terão, excepcionalmente, o mandato 
prorrogado até a posse daqueles escolhidos no primeiro processo 
unificado;
IV - Os conselheiros tutelares empossados no ano de 2013 terão 
mandato  extraordinário  até  a  posse  daqueles  escolhidos  no 
primeiro  processo  unificado,  que  ocorrerá  no  ano  de  2015, 
conforme  disposições  previstas  na  Lei  nº  12.696/12.
V – O mandato dos conselheiros tutelares empossados no ano de 
2013, cuja duração ficará prejudicada, não será computado para 
fins  participação  no  processo  de  escolha  subsequente  que 
ocorrerá  em  2015.
VI  -  Não  haverá  processo  de  escolha  para  os  Conselhos 
Tutelares  em  2014.
Art.  3º  Os  municípios  e  o  Distrito  Federal  realizarão  os 
processos  de  escolha  dos  conselheiros  tutelares  cuja  posse 
anteceda ao ano de 2013, de acordo com a legislação municipal 
ou  distrital,  para  mandato  de  3  (três)  anos.
Art. 4º O mandato de 4(quatro) anos, conforme prevê o art. 132 
combinado com as disposições previstas no art. 139, ambos da 
Lei nº 8.069 de 1990 alterados pela Lei nº 12.696/12, vigorará 
para os conselheiros tutelares escolhidos a partir do processo de 
escolha unificado que ocorrerá em 2015.

Insista-se que a norma geral nacional, estabelecida agora pela Lei nº 12.696/2012, ao 
silenciar sobre as regras de transição, com o veto presidencial ao art. 2º, entregou aos Municípios 
sua suplementação, em interpretação conforme dos arts. 24, inciso XV e 227, § 7º com o art. 30, 
incisos I e II, todos da Norma Normarum:

 Mesmo diante do silêncio da norma constitucional no que se 

3 Neste aspecto, há nítida colisão entre o inciso e a Resolução CONANDA nº 139, no parágrafo 4º, do art. 7º, posto 
que já iniciado o processo eleitoral municipal.



refere  aos  municípios,  evidencia-se  que  a  competência 
legislativa concorrente da União, com os Estados e o Distrito 
Federal, incluem, implicitamente os mesmos, como importantes 
unidades da federação, autônomas e integrantes da organização 
político-administrativa  da  República  Federativa  do  Brasil,  no 
tocante às matérias intimamente ligadas ao conteúdo de interesse 
local  como:  urbanismo,  tributação,  meio  ambiente,  educação, 
cultura e saúde.
Mesmo os doutrinadores que divergem quanto à integração do 
Município como componente da federação, como José Afonso 
da Silva,  reconhecem sua autonomia.  Além destes,  a  corrente 
majoritária,  que  tem  como  expressivos  adeptos  Hely  Lopes 
Meirelles  e  Celso  Bastos,  como  já  demonstrado  em capítulo 
anterior,  reconhecem  ao  município  a  condição  de  ente  da 
federação,  com sua  autonomia  e  em pé de igualdade  com os 
outros entes da federação.
(…)
No tocante à competência suplementar dos municípios, esta é 
expressamente prevista na norma constitucional, competindo aos 
municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber (art. 30, II).
(…)
Confirmando  este  entendimento  Sandra  Silva,  citando  José 
Afonso, se expressa do seguinte modo:

Segundo o inciso II  do mesmo art.  30, da Constituição de 
1988, cada um município “suplementa a legislação federal e 
estadual no que couber”.

(…)
É relevante observar que a competência legislativa do município 
não  é  mais  ou  menos  importante  que  a  dos  outros  entes  da 
federação,  pois  cada  um  destes  tem  sua  esfera  de  atuação 
legislativa, inexistindo uma hierarquia entre as normas federais, 
estaduais  e  municipais.  Nesta  mesma  linha  de  pensamento 
esclarece Fernanda Dias Almeida:

Afastando-se, em parte, da técnica tradicional, a Constituição 
de 1988 não se limitou a demarcar a área das competências 
municipais  circunscrevendo-as  a  categoria  genérica  dos 
assuntos concernentes ao peculiar interesse do Município. Foi 
mantida,  sim,  uma  área  de  competências  privativas  não 
enumeradas, à medida que os Municípios legislarão sobre os 
assuntos de interesse local (art 30, I).
Mas o constituinte optou - e aqui está a diferença em relação 
a  técnica  anterior-  por  discriminar  certas  competências 
municipais exclusivas  em alguns dos incisos do art. 30 de 
em  outros  dispositivos  constitucionais.  Destarte,  pode-se 
dizer das competências reservadas dos Municípios, que parte 
delas  foi  enumerada  e  outra  parte  correspondente  a 
competências implícitas, para cuja identificação o vetor será 
sempre o interesse local.
(grifos nossos)

Para  concluir  o  raciocínio,  constata-se  a  possibilidade  de  o 
município editar sua lei orgânica, dispondo sobre os órgãos da 



administração  pública  municipal,  os  poderes  do  município  e 
suas competências, observado o que determina a Carta Magna, 
sendo esta competência legislativa uma forte expressão de sua 
autonomia municipal. Assim a capacidade de auto-organização 
do  município  é  concretizada  através  da  edição  de  sua  lei 
orgânica.
Constata-se, ainda,através de uma interpretação sistemática, que 
a lei orgânica encontra-se em grau de superioridade em relação 
às demais leis municipais.
Concordando com esta premissa, Sandra Silva afirma:

Na pirâmide hierárquica do ordenamento jurídico brasileiro, a 
lei  orgânica  do  município  representa  perante  o  sistema 
jurídico  local,  guardadas  as  devidas  proporções,  o  que  a 
Constituição da República representa para o sistema jurídico 
nacional.

No mesmo sentido assinala Mukai:
“...  a  lei  orgânica  municipal  será  a  constituição 
municipal ...”.

4

Assim, conclui-se:

a) ante o veto presidencial ao art. 2º da Lei nº 12.696/2012, cabe aos Municípios, ,  
em interpretação conforme dos arts. 24, inciso XV e 227, § 7º com o art. 30, incisos I e II, todos da 
Constituição,  suplementar  a norma geral,  estabelecendo, em lei  local de iniciativa exclusiva do 
Chefe do Executivo, por simetria com o  com o art. 61, § 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “e” da Lex 
Legum, a aplicação do disposto pelo inciso I do art. 2º da  Resolução nº 152, de 09 de agosto de 
2012 c/c o art. 5º a 15, no que couber, da Resolução nº 139, de 17 de março de 2010, ambas do  
CONANDA, observando o critério de proporcionalidade estabelecido pelo  § 1º do art. 3º  desta 
última;

b)  compete  ao  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente 
deliberar sobre a forma de garantir, no âmbito local, o cumprimento ao fixado pelo  inciso I do art.  
2º da  Resolução nº 152, de 09 de agosto de 2012, estabelecendo, por Resolução, prazo para que o 
Executivo  Municipal  encaminhe  projeto  de  lei,  ou  projeto  de  lei  complementar  (se  for  para 
modificação de legislação de mesma natureza), prorrogando mandatos ou estabelecendo “mandatos-
tampão”, de forma que a posse dos Conselheiros Tutelares a serem eleitos em 04 de outubro de 
2015 seja realizada em 10 de janeiro de 2016;

c) alternativamente à iniciativa legislativa do Chefe do Executivo Municipal, cabível 
a proposição de alteração da Lei Orgânica, acrescendo, nas Disposições Transitórias, a deliberação 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do item anterior;

d) estabelecida, por Resolução do  Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, a forma de dar cumprimento local ao disposto  pelo  inciso I do art. 2º da  Resolução 
nº 152, de 09 de agosto de 2012, incumbe ao Ministério Público, na forma do art. 201, incisos V e 
VIII c/c o art.  208, § 1º do ECA, adotar as medidas judiciais  ou extrajudiciais adequadas para 
compelir  o  Executivo  municipal  a  garantir  o  caráter  permanente  e  continuado  dos  Conselhos 
Tutelares  e  sua  natureza  de  órgão  representativo  da  comunidade,  inclusive  buscando  eventual 

4 Alves ,  Francisco de Assis Aguiar.  AUTONOMIA MUNICIPAL E INTERESSE LOCAL COMO PARÂME-
TROS À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS  in Revista da Faculdade de Direito de Campos, 
Ano IV, Nº 4 e Ano V, Nº 5 - 2003-2004, disponível em http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista04e05/Discen-
te/05.pdf



reparação por dano moral coletivo decorrente da inobservância da deliberação do CMDCA, bem 
com as responsabilizações devidas, por crime de responsabilidade (art. 1º, incisos II, XIII e XIV do 
DL 201) e por improbidade administrativa (art. 10, incisos IX e XI e art. 11, incisos I e II da lei nº 
8.429/92);

e)  não  obstante,  é  de  ser  acionada  a  comissão  Permanente  para  a  Infância  e  a 
Juventude, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais 
de Justiça, para que envide esforços no sentido de que, de forma urgente, possa o Governo Federal 
editar norma em substituição ao veto ao art. 2º  da lei nº 12.696/2012;

 f) a mesma Resolução de que trata o item “b” supra deve determinar ao Executivo 
local  que  promova a  adequação orçamentária  para  a  inclusão,  acaso  ainda  não garantidos,  dos 
direitos sociais estabelecidos pelo art. 7º, incisos VIII, XVII, XVIII e XIX  da Constituição, bem 
assim a cobertura previdenciária, a remuneração obrigatória, a formação continuada e a manutenção 
do órgão, consoante os arts. 4º, 16, 38 e 48 da Resolução nº 139, de 17 de março de 2010, do  
CONANDA,  além de  deliberar  para  que  seja  excluída,  da  norma local,  o  privilégio  de  prisão 
especial ao Conselheiro Tutelar.

4.Resposta às questões apresentadas pelo órgão consulente

a)  É  possível  a  prorrogação  dos  mandatos  dos  conselheiros  tutelares  até   o  término  das 
eleições municipais, tendo em vista a possibilidade de influência do pleito eleitoral no processo 
de escolha dos conselheiros?

Na forma do § 4º, do art. 7º, da  Resolução CONANDA nº 139, era  recomendável que o 
CMDCA  antecipasse o processo de escolha dos Conselhos Tutelares nos anos de eleições,  em 
especial, as de âmbito local. A questão, contudo, no caso presente, já se encontra prejudicada por 
dois motivos: 1) o processo eleitoral municipal já se desencadeou; e, 2) com a Lei nº 12.696/2012, 
para as eleições a partir de 04 de outubro de 2015, não haverá mais coincidência com o calendário 
eleitoral, ante a nova redação do art. 139 do ECA.

De toda sorte, a prorrogação de mandatos é medida excepcional, que não deve desatender a 
base constitucional da política de atendimento em que se inserem os Conselhos Tutelares, isto é, a 
participação popular descentralizada na composição desses órgãos (CF, art. 227, § 7 e 204). No 
período de transição até a unificação da data nacional para a escolha dos Conselhos Tutelares, de 
acordo  com a  autonomia  municipal,  cada  CMDCA pode  adequar  os  mandatos,  inclusive  com 
prorrogações  ou  estabelecimento  de  “mandatos-tampão”,  na  forma  sugerida  pela  Resolução 
CONANDA nº  152,  ou  em  outra  que  entender  cabível  o  colegiado,  fixando  prazo  para  a 
interferência legislativa, via  Chefe do Executivo local.

b)  Em não  sendo possível  a  prorrogação  acima mencionada,  é  possível  a  antecipação  do 
processo de escolha dos conselheiros tutelares?

A resposta afirmativa se apresentava adequada, no ordenamento anterior,  desde que não 
houvesse redução de mandato. Com a Lei nº 12.696/2012, a questão fica prejudicada, na forma 
dos argumentos supra.

c)Considerando  o  período   eleitoral  e  a  possível  acumulação  de  funções  de   promotores 
eleitorais e da infância e da juventude, caso não seja viável a antecipação  do processo  de 
escolha dos conselheiros tutelares por exiguidade de tempo, qual a orientação do CAOP/IJ 
nestes casos?



Ver os itens “a”, “b”, “c” e “d” do capítulo anterior.

d)No caso de sanção da Lei que altera o art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(texto anexo), os atuais conselheiros tutelares terão o mandato prorrogado até 2015, não se 
realizando processo de escolha este ano de 2012?

Ver resposta à questão anterior.

e) em caso de prorrogação de mandato por força  da alteração legislativa acima citada, a 
prorrogação atinge os conselheiros tutelares  que estão  em fim de mandato este ano  de 2012 
ou aqueles que escolhidos foram ou serão neste ano de 2012?

Ver resposta à questão anterior.

f) à iminência de término de mandato de conselheiros em datas próximas, sugere o CAOPI/IJ 
a realização do processo de escolha  ou aguarda-se a sanção presidencial à Lei que altera o 
ECA e, se for  o caso, prorroga-se  o mandato dos conselheiros atuais?”

Prejudicada pela publicação da lei.

5.Anexos

5.1)Lei nº 12.696. de 25 de julho de 2012;
5.2)Resolução CONANDA nº 152, de 09 de agosto de 2012;
5.3)Resolução CONANDA nº 139, de 17 de março de 2010;
5.4)Modelo de Recomendação ao CMDCA sobre a aplicação da Lei nº 12.696. de 25 de julho de 
2012;
5.5)Modelo de Portaria de instauração de Procedimento Preparatório.

São Luís/MA, 20 de agosto de 2012

Promotor de Justiça Márcio Thadeu Silva Marques
COORDENADOR DO CAOP/IJ, RESPONDENDO.




