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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA CAPITAL

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

NOTA TÉCNICA Nº 02/2013 – CAOp/IJ

EMENTA: Eleição do Conselho Tutelar – Vedação de formação de chapas – Resolução nº 

139 do CONANDA - Fiscalização.

DA CONSULTA

Por  contato  eletrônico  –  via  e-mail  -  foi  exposto  formulada  consulta  pela 

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Açailândia, nos seguintes moldes:

“- Considerando que o processo de escolha de Conselheiros Tutelares  

NÃO possui disciplina aprofundada em dispositivo do ECA (art. 139),  

limitando-se a regras gerais;

-  Considerando  que  sobre  o  processo  de  escolha  dos  membros  do  

Conselho Tutelar a RESOLUÇÃO Nº 139, de 17 de março de 2010 do  

CONANDA, em seu art.  5º,  II  estabele candidatura individual,  não 

sendo admitida a composição de chapas;

- Considerando que em Açailândia-MA haverá em 21/04/2013 processo  

de escolha de novos conselheiros tutelares e a Resolução nº 010, de 07  

de dezembro de 2012 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e  

do Adolescente de Açailândia (COMUCAA), que regulamenta o Processo  

de  Escolha  do  Conselho  Tutelar  de  Açailândia-MA para  o  Mandato  

Extraordinário  de  06  de  junho  de  2013  a  09  de  janeiro  de  2016,  

disciplinou no art. 29 que: "Art. 29. Os eleitores poderão votar em 

até 05 (cinco) candidatos(as)". 

Forlulo a seguinte consulta ao CAOP/IJ, dentre outras questões que  

entender relevantes:

a) A previsão de voto pelo eleitor em até 5 (cinco) candidatos previsto  

na Resolução do COMUCAA afronta a disciplina geral do CONANDA - ou  

alguma  outra  disposição  legal  ou  normativa  -  que  estabelece  
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candidatura individual e veda a composição de chapas?

b) Que instrumentos podem ser usados para fiscalizar a vedação de  

formação de chapas pelos candidatos a conselheiros?”

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.

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. 5º, inciso II, que “Art. 5º O 

processo  de  escolha  dos  membros  do  Conselho  Tutelar  deverá,  preferencialmente,  

observar as seguintes diretrizes:  I - eleição mediante sufrágio universal e direto, pelo  

voto facultativo e secreto dos eleitores do respectivo Município ou Distrito Federal, em  

processo  a  ser  regulamentado  e  conduzido pelo  Conselho Municipal  ou  Distrital  dos  

Direitos da Criança e do Adolescente; II - candidatura individual, não sendo admitida a  

composição de chapas; e III - fiscalização pelo Ministério Público.”.

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 
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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
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, vedada a expressamente a formação de chapas em 

eleição  de  Conselho  Tutelar,  possuindo  a  resolução  supracitada  do  CONANDA caráter 

vinculante  perante  à  Administração  Pública.  Portanto,  sugere  o  CAOp/IJ  que  seja 

recomendado  pelo  Promotor  de  Justiça  ao  CMDCA e  ao  gestor  municipal  que  façam 

constar  na Resolução daquele  e  lei  municipal  no âmbito deste,  a  proibição expressa 

quanto a formação de chapas no citado certame.

Por fim, atendo-se aos questionamentos diretos formulados pela Promotoria em 

comento, eis que:

“a) A previsão de voto pelo eleitor em até 5 (cinco) candidatos previsto na Resolução do  

COMUCAA afronta a disciplina geral do CONANDA - ou alguma outra disposição legal ou  

normativa - que estabelece candidatura individual e veda a composição de chapas?”
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Não há que se falar em afronta, visto que, conforme supramencionado, o Conselho 

Tutelar  é  órgão colegiado,  se  amoldando,  portanto,  a  previsão  de votação em cinco 

candidatos desde que não caracterizada a formação de chapas, que viesse a vincular o 

voto do eleitor em candidatos certos, cerceando seu direito de livre escolha, assim, a 

candidatura  é  individual,  podendo  o  eleitor  votar,  individualmente,  em  até  cinco 

candidatos.

“b) Que instrumentos podem ser usados para fiscalizar a vedação de formação de chapas  

pelos candidatos a conselheiros?”

Conforme  elucidado,  cabe  ao  Ministério  Público  a  fiscalização  do  processo  de 

escolha para a composição do Conselho Tutelar em sua área de atuação, assim, sugere-se 

que o Promotor de Justiça acompanhe o certame e dê ampla publicidade à vedação em 

questão, facultando à população, especialmente aos candidatos que venham a se sentir 

prejudicados  a  comunicar  ao  Ministério  Público,  através  da  Promotoria,  qualquer 

irregularidade  nesse  sentido,  podendo  ainda  expedir  o  Promotor  de  Justiça 

recomendação ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e ao gestor 

municipal  alertando  sobre  tal  proibição,  que  deve  constar  expressamente  na  lei 

municipal que regulará o processo de escolha de Conselheiros Tutelares.

Márcio Thadeu Silva Marques

Coordenador (resp.) do CAOp/IJ

Carla Costa Pinto

Assessora Jurídica do CAOp/IJ

Matrícula 1070942

                  “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

