
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral de Justiça

Promotoria de Justiça da Comarca de Capistrano

RECOMENDAÇÃO Nº 02/2016

O Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará,  por  intermédio  de  seu
representante que esta subscreve, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II
e III, da Constituição Federal, combinado com o art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar
Federal nº 75/93, no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 e, ainda,

Considerando que,  nos  termos  do  art.  127  da  Constituição  Federal,
incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis;

Considerando que, de acordo com o art. 131 da Lei nº 8.069/90, o Estatuto
da Criança e do Adolescente, “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”;

Considerando que, nos termos do art. 132 do ECA, “Em cada Município
haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública
local, composto de cinco membros, escolhidos pela população local  para mandato de
quatro anos, permitida uma recondução, mediante novo processo de escolha”;

Considerando  que  o  Ministério  Público,  enquanto  instituição
constitucionalmente destinada a  “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II, CF), além de ser responsável pela defesa
do regime democrático (art. 127,  caput,  da CF), tem como dever institucional garantir o
regular funcionamento dos Conselhos Tutelares; 

Considerando que  a  Lei  Federal  nº  9.504/97,  que  estabelece  normas
eleitorais, ao proibir as condutas que possam afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos  nos  pleitos  eleitorais,  proibiu,  dentre  outras  condutas  “usar  materiais  ou
serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram” e ainda “fazer ou permitir
uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição
gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder
Público”;
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Considerando ainda que a Lei  Federal  nº  9.504/97,  no  seu art.73,  §1º,
definiu o que se entende por agente público da seguinte forma: “Reputa-se agente público,
para  os  efeitos  deste  artigo,  quem  exerce,  ainda  que  transitoriamente  ou  sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma
de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da
administração pública direta, indireta, ou fundacional” 1;

Considerando que, conforme o art. 135 do ECA, “o exercício efetivo da
função  de  conselheiro  (tutelar)  constituirá  serviço  público  relevante”,  o  que  torna
indiscutível ser o Conselheiro Tutelar um servidor público “latu sensu”;

Considerando que,  a  exemplo  dos  demais  funcionários  públicos,  aos
Conselheiros Tutelares é indicado o afastamento das funções três meses antes da data da
eleição, sob pena de tornarem-se inelegíveis, nos termos da Lei Complementar Federal nº
64, de 18 de maio de 1990 (Cf. acórdão 16.878/00 – TSE)2;

Considerando que  tal  afastamento  não  implica  perda  ou  suspensão da
remuneração, sendo garantido o direito à percepção dos vencimentos integrais, na forma do
art. 1º, inc. II, alínea “l”, da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990 (v.
Apelação Cível n. 1.0091.12.001291-8/001 da 7a. Câmara Cível do TJMG, julgada em
14.07.2015); 

Considerando, por fim, tratar-se o corrente ano de ano eleitoral, no qual
surgem questionamentos acerca da possibilidade do Conselheiro Tutelar, no exercício da
função, candidatar-se a cargo eletivo;

RECOME  NDA ao(a) Presidente do Conselho Tutelar do Município de
Capistrano,  Sr.  (a) ADRIANO  DOS  SANTOS  DA  SILVA,  que  adote  as  medidas
administrativas  necessárias  para  orientar  todos  os  Conselheiros  Tutelares  sobre  a
obrigatoriedade, caso queiram se candidatar a cargo eletivo, do afastamento das funções de
conselheiro  três  meses antes  da data  da eleição,  sob pena de tornarem-se inelegíveis,
conforme prevê a Lei Complementar nº 64/90, que estabelece os casos de inelegibilidade e,
especialmente  para  dar  fiel  cumprimento  à  legislação  reguladora  do  afastamento
obrigatório.

1 Grifos inexistentes no original.
2 EMENTA:  REGISTRO  DE  CANDIDATO.  CONSELHEIRO  TUTELAR  MUNICÍPIO.  ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.  DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.  O  conselheiro  tutelar  do  município  que  desejar
candidatar-se ao cargo de vereador deve desincompatibilizar-se no prazo estabelecido no art. 1º, II, “l” c/c
IV, “a”, da LC nº 64/90. 
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Da presente  RECOMENDAÇÃO ,  sejam remetidas cópias aos seguintes
órgãos/autoridades:

01. Conselho Tutelar de Capistrano, para ciência e adoção das providências necessárias;

02. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Capsitrano - STDS, para ciência e
adoção das providências necessárias;

03. Conselho Superior do Ministério Público do Ceará, para ciência e divulgação entre as
autoridades que o integram;

04. Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e Juventude, para ciência;

05.  Assessoria  de  Imprensa  do  MPCE,  para  divulgação entre  os  principais  meios
midiáticos.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Capistrano/CE, 02 de junho de 2016.

Rafael Matos de Freitas Morais
PROMOTOR DE JUSTIÇA
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