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NOTA             TÉCNICA             SOBRE             A             LEI             Nº       8069      /90  NO  QUE  CONCERNE  ÀS

ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

Considerando  que  o  Conselho  Tutelar  e  os  Conselhos  dos  Direitos  da  Criança  são

resultado  da  mobil ização  da  sociedade  brasi leira  no  contexto  de  luta  pela  democracia

part icipativa,  que  busca  efet ivar  a  consolidação  do  Sistema  de  Garantia  dos  Direi tos  da

Criança e do Adolescente e a implementação das polí t icas públicas em âmbito local;

Considerando  que  o  Conselho  Tutelar  é  um  órgão  permanente  e  autônomo,  não

jurisdicional ,  encarregado  pela  sociedade  de  zelar  pelo  cumprimento  dos  direi tos  da

criança  e  do  adolescente,  definidos  na  Lei  Federal  8.069  de  13  de  julho  de  1990,  que

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;

Considerando  que  o  Conselho  Tutelar  consti tui-se  em  órgão  essencial  do  Sistema

de Garantia dos Direi tos (Resolução no 170 do CONANDA);

Considerando  que,  com  o  advento  do  Conselho  Tutelar,  o  ECA  desjudicializou

parte  dessas  antigas  funções  atr ibuídas  ao  juiz  de  direi to,  t ransferindo  algumas

responsabil idades  ao Conselho Tutelar  (em níveis  jurídico-administrativo)  e  ao novo Juiz

da Infância e da Juventude (em níveis jurídico-jurisdicional) .

Considerando  que  há  antigos  usos,  hábitos  e  costumes  que  tendem,  em  alguns

casos,  a  manter  velhas  competências  já  abolidas  dos  antigos  juízes  de  menores  e  que

violam  as  normas  do  ECA.  Conhecê-los  e  combatê-los  é  muito  importante,  para

modernizarmos  o  aparelho  de  Estado  e  fazermos  cumprir  a  verdadeira  democracia  nos

termos da lei.

Considerando  que  o  Conselho  Tutelar  não  é  um  órgão  assistencial ,  nem  executivo,

mas  sim autoridade  administrat iva  que  aplica  medidas  jurídico-administrat ivas,  exigíveis

e  obrigatórias,  para  garantir  a  efet ividade  de  que  fala  a  Convenção  Internacional  dos
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Direi tos da Criança (art igos 101 e 136 do ECA).  

Considerando  que  as  questões  assistenciais  são  de  competência  das  organizações

governamentais e não-governamentais que executam programas e serviços de proteção.

Considerando  que  o  Conselho  Tutelar  não  é  entidade,  programa  ou  serviço  de

proteção,  previstos  nos  artigos  87,  inciso III  a  V, 90  e  118,  §1º,  do Estatuto  da  Criança  e

do Adolescente.  

Considerando  o  grande  número  de  encaminhamentos  equivocados  de  diversas

autoridades dest inados ao Conselho Tutelar;

É  a  presente  Nota  Técnica  para  esclarecer  e  orientar  que  as  atribuições  do

Conselho  Tutelar  são  aquelas  previstas,  de  forma  exaustiva,  no  artigo  136  da  Lei

8.069/90,  não  podendo  ser  criadas  novas  atribuições  por  ato  de  quaisquer  outras

autoridades  do  Poder  Judiciário,  Ministério  Público,  do  Poder  Legislativo  ou  do

Poder Executivo municipal ,  estadual ou do Distrito Federal,  nos termos da Resolução

170  do  CONANDA,  não  competindo  ao  Conselho  Tutelar  realizar  estudos  de  casos,

elaborar  parecer  para  fundamentar  decisão  judicial,  fazer  o  recâmbio  de  crianças  e

adolescentes,  entre  outras  atividades  desconectadas  de  suas  reais  atribuições.  A

competência  de  fiscalizar  e  tomar  as  possíveis  medidas  cabíveis,  dentro  da

legalidade,  é  dos  órgãos  que,  por  previsão  legal ,  tenham  “poder  de  polícia”  para

realização  de  tal  mister  e,  de  outra  banda,  a  atuação  no  viés  assistencial  compete  ao

Município,  através da Secretaria que exerça este múnus.

Palmas,  10 de maio de 2016.

SIDNEY FIORI JUNIOR

Promotor de Justiça

Coordenador do CAOPIJ


