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NOTA TÉCNICA Nº 01/2013 – CAOp/IJ

EMENTA:  Composição  do  Conselho  Tutelar  –  Ausência  de suplentes  –  desnecessária  a 

convocação de nova eleição, dada a existência de outros candidatos que concorreram no 

processo eleitoral e que podem assumir o encargo da suplência.

DA CONSULTA

Por  contato telefônico,  foi  exposto,  pela  Promotoria  de  Justiça  ESTREITO,  que 

todos os cinco primeiros Conselheiros Tutelares suplentes já não estão mais disponíveis,  

seja por terem sido titularizados ou por terem renunciado. Indaga o órgão de execução 

ministerial se podem ser considerados suplentes os candidatos seguintes da ordem de 

classificação final do respectivo processo de escolha.

DA JUSTIFICATIVA

Como órgão auxiliar, cabe ao Centro de Apoio subsidiar os órgãos de execução em 

suas atribuições, SEM CARÁTER VINCULATIVO  .

DA DISCUSSÃO

Conforme trazido no bojo do Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 

131,  “o  Conselho  Tutelar  é  órgão  permanente  e  autônomo,  não  jurisdicional,  

encarregado pela  sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos  da criança e do  

adolescente, definidos nesta Lei”,complementando em seu art. 132 que o referido órgão 

será composto por cinco membros, o que garante que as decisões sejam debatidas e 

tomadas de forma colegiada, sendo esta composição inerente à natureza do conselho, 

não  podendo  funcionar  de  outra  forma,  regulado  seu  funcionamento  na  forma  da 

multireferida lei especial.

Portanto,  a  legitimidade  das  deliberações  do  Conselho  Tutelar  decorre  de  sua 

colegialidade, sendo, portanto, inafastável sua composição plena. É de se observar, pois, 
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que  a  existência  de  suplentes  é  indispensável  para  a  garantia  do  princípio  da 

colegialidade, já que a Administração deve prever as hipóteses legais de afastamento dos 

titulares,  no  mínimo,  em  face  da  nova  redação  do  art.  134  do  ECA,  pela  Lei  nº 

12.696/2012, com destaque aos novéis incisos II, III e IV:

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.

Dada a relevância da atuação dos Conselhos Tutelares, o CONANDA, através de sua 

Resolução  nº  139/2010,  essencialmente,  estipulou  parâmetros  para  sua  criação  e 

funcionamento,  tomando  como  base  o  próprio  ECA,  e  trouxe,  entre  outras 

especificações, acerca do processo de escolha, em seu art. 6º que “Os candidatos mais  

votados serão nomeados Conselheiros Tutelares titulares e os demais serão considerados  

suplentes, pela ordem decrescente de votação”.

Assim, importante salientar que os Conselhos de Direito, vinculam a administração 

com suas decisões colegiadas, o que é o caso da resolução supracitada, motivo pelo qual 

serve de embasamento para solucionar a presente demanda. Nesse sentido, eis decisão 

emblemática do STJ, acerca do poder deliberativo de tais conselhos:

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

                  “2013 – Ano Internacional da Cooperação pela Água”                

Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – São Luís/MA
CEP: 65020-910 – Tel/Fax: (98) 3219-1638 / 3219-1693

mailto:caopij@mp.ma.gov.br


3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA CAPITAL

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude
caopij@mp.ma.gov.br

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 T. RESP. nº 493811. Rel. Min. Eliana Calmon. J. 11/11/03, DJ 
15/03/04)

DA CONCLUSÃO

Desta maneira, percebe-se que a demanda apresentada se amolda à hipótese do 

dispositivo supracitado, uma vez que, existem outros candidatos que participaram do 

processo de eleição naquele município que podem assumir o encargo da suplência, já que 

ociosas  tais  vagas.  Portanto,  sugere  o  CAOp/IJ  que  sejam  convocados  pela  Fazenda 

municipal, por ordem de votação, os candidatos remanescentes da última eleição, para 

assumir os cargos de suplentes do Conselho Tutelar de Estreito.

Por fim, elucida-se que é possível  a convocação de novas eleições, de caráter 

suplementar, visando suprir as vagas que forem necessárias, na hipótese de inexistentes 

suplentes,  na  forma  da  Resolução  do  CONANDA,  ressaltando,  ainda,  que  em  última 

instância e em situações excepcionais, não havendo possibilidade do Conselho Tutelar 

funcionar de forma plena e colegiada por falta de pessoal, caberá ao Juiz, na forma do 

art. 262/ECA, assumir suas atribuições.

Márcio Thadeu Silva Marques

Coordenador (resp.) do CAOp/IJ

Carla Costa Pinto

Assessora Jurídica do CAOp/IJ

Matrícula 1070942
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