MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO TOMÉ
RECOMENDAÇÃO Nº 05/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 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 75/1993, no art.
27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/1993, e no art. 69, parágrafo único, alínea “d”, da Lei
Complementar Estadual nº 141/1996, vem, por intermédio desta, e nos termos adiante vistos:
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal, é função institucional do
Ministério Público “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”;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 131 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA) “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” (Grifos acrescidos);
CONSIDERANDO que a composição do Conselho Tutelar é estabelecida na referida Lei Federal, sendo o
órgão invariavelmente composto por cinco membros (art.132 do Estatuto da Criança e do Adolescente),
inexistindo margem alguma para que o legislador municipal estabeleça um número de conselheiros tutelares
inferior ao fixado pela Lei nº 8.069/1990;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é um órgão colegiado, sendo sua composição invariável de 05
(cinco) membros conditio sine qua nom ao seu regular funcionamento como tal, de modo que o afastamento
de um de seus membros por férias, licença ou para concorrer a mandato eletivo autoriza de imediato a
convocação e nomeação do suplente mais votado no processo de escolha;
CONSIDERANDO que neste sentido dispõe a Resolução nº 170/2014 do CONANDA, in verbis:
“Art. 16. Ocorrendo vacância ou afastamento de quaisquer dos membros titulares do Conselho Tutelar, o
Poder Executivo Municipal ou do Distrito Federal convocará imediatamente o suplente para o preenchimento
da vaga.
§ 1º Os Conselheiros Tutelares suplentes serão convocados de acordo com a ordem de votação e receberão
remuneração proporcional aos dias que atuarem no órgão, sem prejuízo da remuneração dos titulares quando
em gozo de licenças e férias regulamentares.
§ 2º No caso da inexistência de suplentes, caberá ao Conselho Municipal ou do Distrito Federal dos Direitos
da Criança e do Adolescente realizar processo de escolha suplementar para o preenchimento das vagas”.
(Grifos acrescidos).
CONSIDERANDO que a convocação dos conselheiros suplentes para exercerem a função, nos afastamentos
dos titulares, tem o objetivo de evitar o prejuízo ao regular serviço público, face a impossibilidade de um dos
membros titulares do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO que evidentemente a ausência reiterada de um membro em um órgão que é colegiado,
prejudica sobremaneira o seu funcionamento, por isso é autorizada a convocação do suplente nas hipóteses
de férias e afastamentos do conselheiro titular;
CONSIDERANDO que o suplente convocado para exercer as funções do conselheiro tutelar faz jus – ainda
que em caráter provisório – a todos os direitos inerentes ao cargo que ocupa, dentre os quais destaca-se o de
receber a remuneração a ele estabelecida por lei municipal;
CONSIDERANDO que interpretação contrária estará equivocada e poderá causar prejuízos ao atendimento
infanto-juvenil nos Conselhos Tutelares, uma vez que os suplentes não tem interesse nem obrigação de
assumir sem a remuneração de direito;
CONSIDERANDO que a conselheira que já foi iniciado o período de cinco meses consecutivos de férias dos
conselheiros do Município de Lagoa de Velhos/RN, não tendo a Prefeitura do referido município nomeado
suplente para integrar o quadro, gerando prejuízo às atividades do Conselho Tutelar de Lagoa de Velhos/RN;
RESOLVE,
RECOMENDAR:
À Exmª. Sra. Prefeita Municipal do Município de Lagoa de Velhos:
a) que proceda a convocação de suplente para exercer a função de Conselheiro Tutelar diante do início do
período de cinco meses consecutivos de férias dos membros titulares da referida instituição, obedecendo a
ordem de votação no respectivo processo de escolha, e mediante pagamento de remuneração igual aquela
devida a membro titular do Conselho Tutelar.
Para tal providência, este Órgão Ministerial assinala o prazo de 15 dias, improrrogável, e desde já adverte
que a não observância desta recomendação implicará na adoção de medidas judiciais cabíveis, devendo ser

encaminhada a esta Promotoria de Justiça a adoção das medidas administrativas para o pleno atendimento da
presente recomendação, ao final do prazo estabelecido.
Encaminhe-se à publicação no Diário Oficial do Estado.
São Tomé, 27 de março de 2018.
Cláudio Alexandre de Melo Onofre
Promotor de Justiça em substituição legal

