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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 
0001921-22.2012.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que é recorrente 
JUIZO EX OFFICIO, é recorrido JOSE SERGIO SOUZA TOSTES.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao reexame necessário, 
único interposto. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 
RENATO DELBIANCO (Presidente), EDSON FERREIRA E CLAUDIO AUGUSTO 
PEDRASSI.

São Paulo, 13 de agosto de 2013.

RENATO DELBIANCO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 2645

Reexame Necessário nº 

0001921-22.2012.8.26.0374

Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO 

Recorrido  : JOSÉ SERGIO SOUZA TOSTES

Interessado: PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MORRO AGUDO

Comarca  : MORRO AGUDO

Juiz de 1º Grau: DR. LUCAS EDUARDO STEINLE 

CAMARGO

Mandado de segurança  Conselheiro Tutelar  
Desincompatibilização para concorrer ao cargo de vereador  
Pretensão à percepção da remuneração no período de 
afastamento  Conselheiro Tutelar  é agente  público, não 
equiparado a servidor público  Ausência de previsão legal a 
albergar a pretensão do impetrante - Reforma da sentença -  
Recurso oficial, único interposto, provido.

Trata-se de reexame necessário 

interposto nos autos do mandado de segurança impetrado por 

José Sergio Souza Tostes com o propósito de que sejam 

pagos os vencimentos integrais durante o período de 

afastamento por desincompatibilização de sua função de 

Conselheiro Tutelar para concorrer a cargo eletivo, sendo 

a ordem concedida pela r. sentença de fls. 87/87v. 

A Douta Procuradoria de Justiça deixou 

de ofertar parecer, tendo em vista tratar-se de direito 

disponível.

É o breve relatório, adotado no mais o 

da r. sentença.
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Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado em razão da suspensão do pagamento dos 

vencimentos do impetrante, tendo em vista a 

desincompatibilização da função de Conselheiro Tutelar 

para concorrer a cargo eletivo de vereador.

Requer o impetrante a percepção dos 

vencimentos integrais durante seu afastamento de três 

meses para concorrer a cargo eletivo, entendendo que o 

cargo de Conselheiro Tutelar por ele ocupado equipara-se 

ao de servidor público municipal.

O cerne da questão encontra-se 

justamente em verificar se o cargo de conselheiro tutelar 

ostenta ou não a qualidade de servidor público, daí a 

conservar o pagamento de sua remuneração durante o 

afastamento com a desincompatibilização.

O Estatuto da Criança e do Adolescente 

considera a função de conselheiro como serviço público 

relevante, contudo, é função em caráter transitório, 

provido por meio de eleição, com mandato por dois anos, 

admitindo a renovação uma vez por mesmo período (art. 5º 

da Lei Municipal nº 2.178/2001), não sendo estabelecido 

vínculo estatutário ou celetista com a municipalidade, 

considerando o ocupante como agente público honorífico, 

não considerado funcionário público, conforme ensinamentos 

do Profº Hely Lopes Meirelles1:

“Agentes honoríficos: são cidadãos convocados, 
designados ou nomeados para prestar, 
transitoriamente, determinados serviços ao 
Estado, em razão de sua condição cívica, de sua 
honorabilidade ou de sua notória capacidade 
profissional, mas sem qualquer vínculo 
empregatício ou estatutário e, normalmente, sem 

1 Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. 39ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores. 2013. p. 82
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remuneração. (...)
Os agentes honoríficos não são funcionários 
públicos, mas momentaneamente exercem uma função 
pública e, enquanto a desempenham, sujeitam-se à 
hierarquia e disciplina do órgão a que estão 
servindo, podendo perceber um pro labore e 
contar o período de trabalho como de serviço 
público.”

Por seu turno, a Lei Municipal nº 

2.178/2001 que dispõe acerca da política de atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente, instituindo o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, estabelece em seu art. 7º, a destituição do 

conselheiro ao se candidatar ao cargo eletivo, sendo 

substituído pelo respectivo suplente, não prevendo, 

contudo, a manutenção de sua remuneração em caso de 

afastamento.

Assim, considerando que lei específica 

não alberga a pretensão do impetrante, tampouco não sendo 

o cargo de Conselheiro Tutelar equiparado ao de servidor 

público, não há amparo que sustente as pretensões do 

autor, não fazendo jus ao recebimento da remuneração, 

estando ele afastado de sua função.

Acerca da matéria versada  o Superior 

Tribunal de Justiça se pronunciou, no Recurso Especial nº 

1.302.719 - PR (2009/0015280-1), de relatoria da E. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, decisão monocrática 

proferida em 22/06/2012, cuja ementa se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHEIRO 
TUTELAR. AUSÊNCIA DE DIREITO À LICENÇA 
REMUNERADA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO 
MUNICIPAL.  RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

DECISÃO
Trata-se de recurso especial, interposto pelo 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, com 
fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III 
do artigo 105 da Constituição Federal, em face 
de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná.
Consta dos autos que os ora recorridos, membros 
de Conselho Tutelar, impetraram o presente 
mandado de segurança objetivando o 
reconhecimento de seu direito líquido e certo à 
licença remunerada no período de 
desincompatibilização para concorrerem ao cargo 
de vereador.

(...)
É o relatório.
Inicialmente, 
A Lei Complementar nº 64/90, dispõe, em seu 
artigo 1º, inciso II, alínea “l”, que:

“Art. 1º São inelegíveis:
(...)
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.”
Desse modo, a Lei Complementar nº 64/90 
restringiu o direito à licença remunerada para 
concorrer a eleições apenas aos servidores 
estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos 
ou empregos com caráter de permanência no 
serviço público e vínculo com o Estado.
(...)
Ocorre que, embora exerça serviço público 
relevante, o conselheiro tutelar, que é 
escolhido pela comunidade local para mandato de 
três anos com direito a eventual remuneração, 
não se enquadra no conceito de servidor público 
estatutário ou celetista.
Por oportuno, cumpre trazer à baila o disposto 
na Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente:
Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente 
e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
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sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos 
da criança e do adolescente, definidos nesta 
Lei.
Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo, 
um Conselho Tutelar composto de cinco membros, 
escolhidos pela comunidade local para mandato de 
três anos, permitida uma recondução.

Art. 133. Para a candidatura a membro do 
Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 
requisitos:
I - reconhecida idoneidade moral;
II - idade superior a vinte e um anos;
III - residir no município.

Art. 134. Lei municipal disporá sobre local, dia 
e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, 
inclusive quanto a eventual remuneração de seus 
membros.
Parágrafo único. Constará da lei orçamentária 
municipal previsão dos recursos necessários ao 
funcionamento do Conselho Tutelar.

Art. 135. O exercício efetivo da função de 
conselheiro constituirá serviço público 
relevante, estabelecerá presunção de idoneidade 
moral e assegurará prisão especial, em caso de 
crime comum, até o julgamento definitivo.
Além disso, o conselheiro tutelar é regido por 
lei municipal própria, não se enquadrando na 
exigência legal de que, para ver reconhecido seu 
direito à licença remunerada, seja ocupante de 
cargo ou emprego com caráter de permanência no 
serviço público.
(...)
Em assim sendo, é de rigor a denegação da 
segurança, não havendo falar em direito líquido 
e certo dos autores à licença remunerada no 
período de desincompatibilização para 
concorrerem ao cargo de vereador. 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, § 
1º-A, do CPC, dou provimento ao recurso especial 
interposto pelo Ministério Público do Estado do 
Paraná, para denegar a segurança.

Nesse sentido, também a Câmara Especial 

desta E. Corte decidiu em 31/01/2013, na Apelação Cível nº 
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0178619-74.2008.8.26.0000:

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PREFEITURA DE 
FERRAZ DE VASCONCELOS - MANDADO DE SEGURANÇA - 
Pretensão de desincompatibilizar para concorrer 
a cargo eletivo, sem prejuízo de remuneração - 
Inviabilidade - O membro do conselho tutelar não 
se equipara ao servidor público - O conselheiro 
tutelar que se candidata a cargo de vereador 
deve desincompatibilizar-se (afastamento 
temporário) no prazo estabelecido pelo artigo 
1º, inciso II, alínea "l", c/c inciso IV, alínea 
"a", da Lei Complementar nº 64/90 - Todavia, sem 
previsão legal específica, não há pagamento das 
remunerações - Renúncia ao cargo, em razão da 
candidatura a vereador - Inadmissibilidade - 
Desrespeito ao princípio da proporcionalidade - 
Apelo provido do Ministério Público e improvido 
o da Prefeitura Municipal de Ferraz de 
Vasconcelos.

Ainda, não destoa o entendimento já 

externado por esta Câmara, no julgamento da Apelação Cível 

nº 0003029-44.2012.8.26.0097, de relatoria do E. Juiz 

Claudio Augusto Pedrassi, julgado em 04/06/2013:

CONSELHEIRO TUTELAR. Pretensão ao recebimento de 
remuneração durante o período de afastamento 
para desincompatibilização. Impossibilidade. 
Ausência de vínculo empregatício ou estatutário 
com a Administração. Conselheiros tutelares que 
apenas podem usufruir dos direitos atribuídos de 
maneira específica por legislação pertinente. 
Lei Municipal nº 023/2011 que não contempla a 
pretensão da Apelante. Precedentes. Recurso 
improvido.

Por essas razões a denegação da 

segurança é medida de rigor, reformando-se, pois, a r. 

sentença. Custas ex legis.

Consideram-se prequestionados, para fins 
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de possibilitar a interposição de recurso especial e de 

recurso extraordinário, todos os dispositivos de lei 

federal e as normas da Constituição Federal mencionadas 

pelas partes.

Assim posta a questão, dá-se provimento 

ao reexame necessário, único interposto.

RENATO DELBIANCO
RELATOR
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