
 

 

 

 

 
 

NOTA: Candidato e eleição municipal de Conselheiro Tutelar. 

 

O Estatuto da Criança e Adolescente, o art. 135 esclarece que o Conselheiro 

Tutelar exerce serviço público relevante: 

 

“Art. 135.  O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público 

relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.” 

 

O Conselheiro Tutelar que desejar candidatar-se as próximas eleições deverá se 

desincompatibilizar da função até 03 (três) meses antes do pleito, sob pena de se 

tornarem inelegíveis, ex vi do disposto no art. 1º, inciso II, alínea "l", da Lei 

Complementar nº 64/90: 

 

Art. 1º - São inelegíveis: 

II- (...) 

     l - os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da 

Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não 

se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção 

dos seus vencimentos integrais; 

Em razão disso, deve seguir ele o mesmo regramento dos servidores públicos, 

estatutários ou não, a que alude o art. 1º, inciso II, alínea l da LC n. 64/90 que é o 

dever de se afastar do seu cargo até 3 (três) meses do pleito, caso venha a ser 

candidato. 

Se houver divergência entre o contido na Lei Federal e na Lei Municipal, deve a 

primeira prevalecer, tendo em vista que, na forma do disposto no art. 30, inciso II, 

da Constituição Federal, a competência legislativa municipal é meramente 

suplementar à Lei Federal: 

“ Art. 30. Compete aos Municípios: II - suplementar a legislação federal e a estadual 

no que couber;” 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11304039/artigo-1-lc-n-64-de-18-de-maio-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11303359/inciso-ii-do-artigo-1-lc-n-64-de-18-de-maio-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103970/lei-de-inelegibilidade-lei-complementar-64-90


 

 

 

 

 
 

 

O Tribunal Superior Eleitoral em acórdão proferido em AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ORDINÁRIO 0600339-75.2018.6.25.0000 – ARACAJU – SERGIPE, decide e 

orienta da seguinte forma: 

(...) 

 “a prova da desincompatibilização deve ser feita de forma segura, com documentos 

que não ocasionem dúvidas, tais como pedido de afastamento do cargo com 

protocolo do órgão respectivo, abertura do processo administrativo ou decisão do 

afastamento proferida e publicada antes do término do prazo correspondente.” 

(...) 

Desta forma, a Legislação Federal não veda à candidatura de Conselheiros 

Tutelares as eleições municipais. As leis municipais devem estar alinhadas aos preceitos 

federais e qualquer contrariedade ou abuso deve ser encaminhado a Justiça e 

esclarecida por meio de decisão judicial.  
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