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ATO (N) N.º 068/95 - PGJ, DE 09 DE OUTUBRO DE 1995  
(PT. Nº 23.380/92) 

 

Revogado pelo Ato (N) nº 168 – PGJ, 23 de 
dezembro de 1998. 

Dispõe sobre a atividade fiscalizatória do Ministério 
Público no processo de escolha dos membros dos 
Conselhos Tutelares. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da 

deliberação do Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores, em sua reunião ordinária de 06 

de outubro de 1995; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a atividade fiscalizariam do Ministério Público no 

processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares, em conformidade com o artigo 139 da 

Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

 

CONSIDERANDO o grande número de Conselhos Tutelares criados no âmbito do Estado de São 

Paulo; 

 

CONSIDERANDO que é meta prioritária de atuação do Ministério Público, nos termos do AVISO 

475/94, o fortalecimento da atividade e o funcionamento dos Conselhos Tutelares. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - A atividade fiscalizariam atribuída ao Ministério Público em relação ao processo de escolha dos 

membros dos Conselhos Tutelares, nos termos do artigo 139 da Lei Federal nº 8.069/90, será exercida pelos 

Promotores de Justiça aos quais estejam afetas as funções na área da Infância e Juventude, exceto aqueles 

com atribuição exclusiva para as  funções previstas no artigo 201, inciso II, da mesma Lei. 

 

Art. 2º - A fiscalização do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares compreende, 

entre outras, as seguintes providências: 

 

I - promover as medidas cabíveis em caso de inadequação da regulamentação municipal com ditames 

do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

II - cientificar-se das resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

referentes ao processo de escolha; 

 

III - velar pela regularidade das habilitações das candidaturas, observando-se a legislação municipal e 

o disposto nos artigos 133 e 140 da Lei Federal nº 8.069/90, promovendo impugnações se necessário; 
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IV - zelar pelo cumprimento dos prazos e pela fiel observância das disposições legais e 

regulamentares; 

 

V - efetuar recomendações, nos termos do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal nº 

8.625/93, ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, visando à orientação e 

correção de qualquer irregularidade; 

 

VI - conhecer de notícia ou representação de irregularidades relativas ao processo de escolha, em 

qualquer de suas fases, apresentadas por qualquer interessado, adotando-se a medida cabível, na 

forma dos incisos anteriores. 

 

Art. 3º - Para fins do inciso III do artigo anterior, o órgão do Ministério Público deverá observar o 

seguinte procedimento:  

 

I - oficiar ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente para o fim de dar-lhe 

conhecimento de que cada pedido de habilitação à candidatura  deverá ser encaminhado à respectiva 

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, autuado, com as folhas numeradas e rubricadas e 

devidamente instruído com as provas relativas aos requisitos legais;  

 

II - o órgão do Ministério Público manifestar-se-á, fundamentadamente, sobre os requisitos 

estabelecidos para a candidatura, na forma dos artigos 133, 140 da Lei Federal 8.069/90 e demais 

dispositivos da lei municipal, cabendo, conforme o caso: 

a) opinar pela habilitação à candidatura; 

b) impugnar a candidatura; 

c) determinar esclarecimentos ou comprovação de outros dados, se houver prazo legal para tanto. 

 

III - O prazo para a manifestação a que alude o inciso anterior é de 10 (dez) dias contados do 

recebimento do expediente na forma do disposto no inciso I deste artigo; 

 

IV - O órgão do Ministério Público se certificará, oportunamente, do cumprimento dado à 

manifestação, na forma do inciso II, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

Art. 4º - Se a decisão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente contrariar  

manifestação ou representação do órgão do Ministério Público, na forma do artigo anterior ou em 

qualquer fase do processo de escolha, caberão, se for o caso, medidas judiciais perante o Juízo da 
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Infância e Juventude, na forma dos artigos 201, inciso V c.c. art. 148, inciso IV da Lei Federal nº 

8.069/90. 

 

Art. 5º - Compete ao órgão do Ministério Público acompanhar todo o processo de escolha dos 

membros dos Conselhos Tutelares, zelando pela garantia do livre exercício do voto, pelo direito à 

fiscalização e pelo fiel cumprimento da legislação. 

 

§ 1º - O órgão do Ministério Público acompanhará a votação do local sede dos trabalhos, podendo 

visitar as juntas receptoras, recebendo reclamações e orientando mesários, candidatos e eleitores, 

sem prejuízo do disposto no inciso VI do artigo 2º deste Ato. 

 

§ 2º - Cabe ao órgão do Ministério Público acompanhar pessoalmente o processo de apuração, 

zelando pela inviolabilidade das urnas, pela fiel contagem dos votos e pela preservação da vontade do 

eleitor. 

 

Art. 6º - No âmbito da Comarca da Capital o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 

deverá ser fiscalizado pelo Promotor de Justiça que exerça as funções na área da Infância e 

Juventude no Foro ao qual está territorialmente vinculado o respectivo Conselho Tutelar. 

 

§ 1º - Havendo eleição simultânea para mais de um Conselho Tutelar, afeta a um mesmo órgão do 

Ministério Público, a pedido deste último, poderá o Procurador-Geral de Justiça designar outros 

Promotores de Justiça da localidade ou do mesmo Foro Regional, de modo que a atividade 

fiscalizatória seja exercida em relação ao processo de escolha de cada Conselho Tutelar, no local 

sede dos trabalhos, observado o disposto no § 1º do artigo anterior. 

 

§ 2º - Havendo mais de um local de votação para o mesmo Conselho Tutelar, o Órgão do Ministério 

Público deverá eleger um deles como sede, no qual permanecerá, para os fins estabelecidos no inciso 

VI do artigo 2º deste Ato, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 5º, também deste Ato. 

 

Art. 7º - O Órgão do Ministério Público, não obstante ultimados os atos de deferimento de registro de 

candidatura, poderá, até 20 (vinte) dias antes da data de realização das eleições, requisitar ao 

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente todos os documentos relacionados aos candidatos 

habilitados. 

 

Parágrafo único - Constatada eventual irregularidade ou desrespeito à legislação vigente poderá o 

Órgão do Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento dos documentos, 

oferecer impugnação ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, observado o disposto no 

artigo 4º deste Ato. 
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Art. 8º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 

em especial do Ato (I) n. 01/92, de 10.09.92 (DOE de 11.09.92). 

 

 

São Paulo, 09 de outubro de 1995 

 
 

JOSÉ EMMANUEL BURLE FILHO 
Procurador-Geral de Justiça 
 
 
Publicado em: DOE, Poder Executivo,  Seção I, São Paulo, 10 de novembro de 1995. 

 
 

 
 

 


