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CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 01/2020

Dispõe  sobre  a  observância  do
cumprimento da jornada de trabalho pelos
Conselheiros Tutelares.

O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da
Criança e do Adolescente e da Educação – CAOP/CAE do Ministério Público do Estado da
Paraíba, diante da necessidade de expressar seu entendimento sobre o reiterado desrespeito à
legislação  estatutária  e  às  orientações  expedidas  pelo  CONANDA  por  parte  dos
Conselheiros  Tutelares  em  todo  o  Estado  da  Paraíba,  que  aleatoriamente  promovem
alterações em sua jornada de trabalho, em prejuízo do atendimento ofertado à população,
apresenta a NOTA TÉCNICA a respeito do tema, com o escopo de trazer esclarecimentos e
informações acerca do mesmo.

Sabe-se  que  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (Lei  nº  8069/90)
estipulou a criação de um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional e encarregado
pela  sociedade  de  zelar  pelo  cumprimento  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente,
nominando-o Conselho Tutelar.

Ao passo em que criou o órgão, o Estatuto da Criança e do Adolescente
deixou  a  cargo  do  legislador  mirim,  disciplinar  questões  relativas  à  sua  estruturação  e
condições de funcionamento.

Em razão da frequente omissão do legislador municipal, que, muitas vezes
opta por  disciplinar  de  forma superficial  o funcionamento do Conselho Tutelar,  simples
questões práticas ensejam diversas discussões.

Diante  da  lacuna  legislativa  a  nível  nacional,  os  únicos  documentos
normativos  que  fornecem  alguma  disciplina  a  respeito  do  Conselho  Tutelar,  são  as
resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança (CONANDA).

A ampla maioria das Leis Municipais traz a previsão de que o  Conselho
Tutelar  deva  funcionar  diariamente  num horário  determinado,  nos  períodos  matutino  e
vespertino  e  em regime de  plantão  ou  sobreaviso  no  período  noturno,  assim como aos
sábados, domingos e feriados.



A Resolução nº 170/2014 do CONANDA prevê que o funcionamento do
Conselho Tutelar deve respeitar o horário comercial durante a semana, assegurando-se um
mínimo de 8 (oito) horas diárias para todo o colegiado e rodízio para o plantão, durante a
noite, final de semana e feriado –  disciplinando no seu  art. 20, caput,  que  “TODOS OS
MEMBROS do Conselho Tutelar  serão submetidos  à mesma carga horária semanal  de
trabalho, bem como aos mesmos períodos de plantão ou sobreaviso, sendo vedado qualquer
tratamento desigual”, o que não impede a divisão de tarefas entre os conselheiros, para fins
de  realização  de  diligências,  atendimento  descentralizado  em comunidades  distantes  da
sede,  fiscalização de entidades,  programas e outras atividades externas,  sem prejuízo do
caráter colegiado das decisões.

O Conselho Tutelar deve estar aberto ao público no horário estabelecido
pela Lei Municipal  ou Distrital que o criou, sem prejuízo do atendimento ininterrupto à
população (art. 19 da Resolução n. 170/2014 do CONANDA).

À luz do parágrafo único da Resolução n. 170/2014 do CONANDA e na
forma do art. 30, inciso I da CF/88 cabe à legislação local definir a forma de fiscalização do
cumprimento do horário de funcionamento do Conselho Tutelar e da jornada de trabalho de
seus membros.

A  lei  municipal  deve  definir  a  jornada  de  trabalho  dos  conselheiros
tutelares, que, por sua vez, não devem cumpri-la em sistema de revezamento/escala/plantão,
visto  que  as  decisões  oriundas  do  órgão  devem  partir  sempre  de  seu  órgão  colegiado
composto de cinco membros (sem a qual estaria esvaziada de legitimidade), o que pressupõe
todos os integrantes trabalhando simultaneamente (art. 132 do ECA).

Já os plantões, que se iniciam fora do horário regular de funcionamento do
Conselho Tutelar e que não se confundem com a jornada de trabalho dos conselheiros,
exigem a permanência dos conselheiros à disposição para atendimento.

Em  relação  ao  cumprimento  de  jornadas  extraordinárias  ou  plantões,  é
possível a realização de rodízios (escala).

Não  se  pode  admitir  a  implantação  de  um  sistema  de  revezamento  da
própria  jornada  semanal  a  ser  cumprida  pelos  conselheiros,  para  que  trabalhem  em
diferentes dias da semana ou turnos.

A despeito  da  legislação,  das  Resoluções  e  orientações  expedidas  pelo
CONANDA,  Conselheiros  Tutelares  vem  frequentemente  alterando  a  jornada  diária  de
trabalho sob o argumento de que estão cumprindo integralmente tal jornada em regime de
plantão.  Estabelecem,  constantemente,  expedientes  reduzidos,  ao  arrepio  da  legislação,
apesar do recebimento da integralidade de sua remuneração.

Em assim agindo, os Conselheiros interferem diretamente no atendimento à
população  e  nas  atividades  colegiadas,  o  que  pode  configurar  ato  de  improbidade
administrativa,  consistente  na  ofensa  aos  princípios  da  Administração  Pública,
enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário (além de prejuízo às crianças/adolescentes).

O exercício da autonomia do Conselho Tutelar não isenta seus membros de
prestarem contas de seus atos e/ou responderem por eventuais abusos e omissões funcionais
e administrativas junto ao órgão ao qual estão administrativamente vinculados, conforme
previsão legal (art. 31 da Resolução n. 170/2014 do CONANDA).



Na concepção do Promotor de Justiça Murillo José Digiácomo:

É absolutamente  INADMISSÍVEL que o  Conselho  Tutelar  funcione  por
'turnos', com “revezamento” entre os Conselheiros, sendo que o horário de
funcionamento  do  Conselho  Tutelar  deve  ser  cumprido  por  TODOS  os
Conselheiros,  sem  prejuízo  dos  plantões.  A propósito,  o  fato  de  a  Lei
Municipal ou outra norma (como a Resolução do CONANDA) prever uma
determinada carga horária semanal (40 ou 44 horas, por exemplo),  NÃO
DESOBRIGA os Conselheiros do cumprimento de 'plantões', da realização
das reuniões do colegiado (fora do horário normal de atendimento) para o
debate dos casos e tomada das decisões (como órgão colegiado que é, as
decisões do Conselho Tutelar devem ser tomadas a partir de reuniões entre
seus 05 - CINCO - integrantes, por maioria de votos) e de outras atividades
de PREVENÇÃO e PROTEÇÃO/ DEFESA/ PROMOÇÃO DE DIREITOS
que o próprio colegiado entenda relevantes.1

É válido observar que,  diante desse cenário,  a  Comissão Permanente  da
Infância  e  Juventude  (COPEIJ),  integrante  do  Grupo  Nacional  de  Direitos  Humanos
(GNDH), vinculada ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG) por
meio da  Nota Técnica nº 03/2016, sugeriu:

Como os ditos plantões ou sobreavisos se iniciam fora do horário regular de
funcionamento do Conselho Tutelar e  não se confundem como jornada de
trabalho, visto que não exigem a presença física dos mesmos na sede do
órgão, mas apenas a permanência deles à disposição para atendimento,  as
horas  extras  efetivamente  trabalhadas  ou  de  sobreaviso  podem  ser
computadas  em  um  banco  de  horas  desenvolvido  pelo  Município,
devidamente  publicizado  e  disponível  à  fiscalização,  sendo  vedada  a
compensação simultânea por mais de um conselheiro ou alternativamente, o
Município pode, por meio de Lei Autorizativa, remunerar os plantões em
sobreavisos, como forma de evitar o constante acionamento dos suplentes
ou até mesmo criar um sistema híbrido de banco de horas com compensação
financeira.

Diante  da  obrigatoriedade  da  atuação  ininterrupta  dos  Conselheiros
Tutelares, imperiosa é a necessidade de realização de plantões, diários ou sobreavisos, bem
como nos finais de semana e feriados.

Entretanto, os plantões e sobreavisos não eximem os Conselheiros Tutelares
do cumprimento da jornada de trabalho fixada em Lei.

As horas extras efetivamente trabalhadas pelos Conselheiros Tutelares ou
de sobreaviso podem ser computadas em um banco de horas e compensadas paulatinamente,
sem comprometer o funcionamento do serviço público.

Importante  registrar  que se  a legislação municipal  for  omissa  quanto ao
horário de funcionamento do Conselho Tutelar e/ou quanto à jornada de trabalho de seus
membros, ou traga previsão que estabeleça esse horário ou essa jornada de forma que não
garanta,  no mínimo, uma equivalência com as previsões do estatuto do servidor público
municipal, o Ministério Público, no cumprimento de seu dever institucional de zelar pelo
efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos

1 Digiácomo, Murillo José. “Consulta”. Ministério Público do Paraná. Disponível em: 
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assegurados  na  Constituição,  deverá  atuar  (preventiva  e  repressivamente)  de  forma  a
garantir a modificação legislativa.

Interessante,  ainda,  mencionar  que  a  função  de  membro  do  Conselho
Tutelar exige dedicação exclusiva, sendo vedado o exercício concomitante de qualquer outra
atividade pública ou privada (art. 38 da Resolução n. 170 do CONANDA).

Outrossim,  constitui  infração  disciplinar,  dentre  outras,  ausentar-se,  sem
justificativa, da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, salvo quando em diligências
ou por necessidade do serviço (art. 41, Parágrafo Único, inciso IV, da Resolução n. 170/14
do CONANDA).

Nesses moldes, é vedado aos membros do Conselho Tutelar alterar, seja por
deliberação do colegiado, seja por meio de Regimento Interno, a sua jornada de trabalho, de
forma a trabalhar, regularmente, apenas alguns dias por semana, em descompasso ao horário
fixado  na  legislação.  Vedado,  outrossim,  o  exercício  de  atividades  paralelas  no  horário
fixado na lei municipal para o funcionamento do órgão, ou quaisquer atividades que sejam
incompatíveis com o exercício da função e com o horário de trabalho.

Serve  a  presente  Nota  Técnica  para  sugerir  a  atuação  dos  membros  no
sentido de recomendar aos Conselheiros Tutelares ao cumprimento das regras estatutárias
assim como do art.  20 da Resolução nº  170/2014 do CONANDA que prevê,  de  forma
expressa e incontroversa, que a jornada ordinária do Conselho Tutelar deverá ser cumprida
cumulativamente com os períodos de plantão, e que a sistemática de rodízios afronta o art.
21  da  referida  Resolução  nº  170/2014,  pois  dificulta  ou  até  mesmo  inviabiliza  que  as
decisões do Órgão sejam tomadas de forma colegiada.

A medida torna-se  necessária diante da nova composição dos Conselhos
Tutelares em todo o Estado, em 10 de janeiro do ano em curso, para que as posturas viciadas
de outrora não sejam renovadas.

Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais  assegurados às
crianças  e  adolescentes  é  tarefa  que  compete  ao  Ministério  Público  (Artigo  201,  VIII,
ECA/Lei Federal N° 8.069/1990).

João Pessoa, 17 de janeiro de 2020

JULIANA COUTO RAMOS SARDA
Promotora de Justiça 
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