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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº XX/2015

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por seu (sua) 

Promotor (a) de Justiça infra-assinado (a), no uso de suas atribuições legais, 

com fulcro no art. 201, VIII, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do

Adolescente), que confere ao Ministério Público a função institucional de “zelar 

pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e 

adolescentes”, podendo, para tanto, expedir recomendações visando à 

melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao 

adolescentes (art. 201, §5º, alínea “c”, do mesmo Diploma Legal), e

CONSIDERANDO que, conforme previsão constitucional, é dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão;

CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, consubstanciando-se, 

portanto, em importante instrumento assecuratório de tais direitos; 

CONSIDERANDO que em cada Município e em cada Região 

Administrativa haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão 

integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, 
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escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 

(uma) recondução, mediante novo processo de escolha;

CONSIDERANDO as alterações introduzidas ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente, por intermédio da Lei nº 8.242/2012, principalmente 

no que concerne ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar; 

CONSIDERANDO que o novo método de escolha para membros 

do Conselho Tutelar prevê eleições unificadas, em todo o âmbito nacional; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis;

RECOMENDA-SE

1- Ao Prefeito do Município de XXX, que adote as providências necessárias à 

adequação da Lei XX (Lei Local) ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 

principalmente no que concerne às alterações promovidas pela Lei nº 

8.242/2012, devendo constar previsão de eleição em data unificada em todo o 

território nacional, bem como o período de mandato, que agora será de 4 

(quatro) anos; 

2- Ao Prefeito do Município e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de XXX, que adotem as providências necessárias à realização 

do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, a ser realizado no 

dia 04 de outubro de 2015, em todo o território nacional. 

Publique-se. 

_________________, ___ de _____________ de 2015.
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Promotor(a) de Justiça

Observações: 

1. Possibilidade de envio de recomendação também ao Presidente da 
Câmara.

2. Na Recomendação, se possível apontar as divergências entre a Lei 
Municipal e a Lei n° 8.242/2012.


