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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO (N) Nº 101/96-PGJ, DE 18 DE OUTUBRO DE 1996 

(PT Nº 29.862/94) 
 

Revogado (revogação não expressa) - VIDE 
Resolução nº 1.124/2018-PGJ, de 26/10/2018) 

Acrescenta os incisos VII e VIII ao artigo 2º, do 
Ato (N) nº 40/94-PGJ, de 30 de setembro de 
1994. 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando que a fiscalização, pelo Ministério Público, das eleições dos membros do 

Conselhos Tutelares é obrigatória, nos termos do artigo 139 da Lei 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente); 

 

Considerando que a Lei 8.069/90, estabelece no artigo 88, inciso II, a criação dos Conselhos 

Municipal e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 

Considerando que há interesse institucional na fiscalização da eleição dos membros dos 

Conselhos Municipal e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 

Considerando que a fiscalização das eleições dos Conselhos Tutelares e dos Conselhos 

Municipal e Estadual dos direitos da criança e do adolescente não se encontra prevista como 

serviço de natureza especial, no Ato (N) nº 40/94-PGJ, de 30.09.94, que regulamentou o artigo 

195 da Lei Complementar nº 734/93, embora se enquadre nas diretrizes desse dispositivo 

legal; 

 

Resolve editar o seguinte Ato: 

 

Artigo 1º - Ficam acrescentados ao artigo 2º, do Ato (N) nº 40/94-PGJ, de 30 de setembro de 

1994, os incisos VII e VIII, com o seguinte teor: 

 

Inciso VII – a fiscalização da eleição dos membros dos Conselhos Tutelares, na forma do 

disposto no artigo 139 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na proporção 

de 1 (uma) diária a cada participação; 

 

Inciso VIII – a fiscalização da eleição dos membros dos Conselhos Municipais e Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, instituídos pelo artigo 88, inciso II, da Lei 8.069/90 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/1124compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/040compilado.pdf
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(Estatuto da Criança e do Adolescente), quando houver designação pelo Procurador-Geral de 

Justiça, na proporção de 1 (uma) diária a cada participação. 

 

Artigo 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.106, n.202, de 19 de outubro de 1996 

  

  

 

 


