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COMUNICANTE : ELIANA SILVA BRITO 
 

 

ASSUNTO 
: COMUNICAÇÃO DE CANDIDATURAS A  CARGOS ELETIVOS PELOS 
CONSELHEIROS TUTELARES DARLAN FERREIRA PAULINO E IVANETE 
DIVINA COSTA DAMAS 

 

 
 RELATÓRIO E DECISÃO CMDCA_2018 

 
 

 
 ELIANA SILVA BRITO, devidamente qualificada e na qualidade de membro da 
Comunidade do Jardim Curitiba III, por meio de COMUNICADO encaminhado a este Colegiado e ao 
Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude – CAOINFÂNCIA, do Ministério Público do 
Estado de Goiás, descreve que os Conselheiros Tutelares da Região Noroeste deste município, 
DARLAN FERREIRA PAULINO e IVANETE DIVINA COSTA DAMAS, concorreriam, como de fato 
concorreram, aos cargos eletivos de Deputado Estadual: o primeiro pelo Democrata Cristã – DC, com 

o número 27102; e, a segunda, pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS, com o 
número 90345, oportunidade em que acostou as Atas das Convenções Estadual do Partido 
Republicano da Ordem Social – PROS e do Democrata Cristã – DC. 
 
 No COMUNICADO, em síntese, arguiu transcrevendo literalmente o teor da art. 
92, caput e parágrafo único da Lei Municipal n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006, ipsis litteris: 
 

Art. 92. Perderá o mandato o Conselheiro que se ausentar 
injustificadamente a três (3) sessões consecutivas ou a cinco (5) 
alternadas no mesmo mandato, for condenado por sentença 
irrecorrível por crime ou contravenção penal ou se candidatar a 
qualquer cargo eletivo. (O original não ostenta os negritos e 
sublinhados). 

 
Parágrafo único. A perda do mandato será decretada pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, mediante provocação do Ministério Público, do próprio 
Conselho, do Juiz da Infância ou de qualquer cidadão, assegurada 
ampla defesa.  

 

 Na plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
realizada no dia 21 de setembro de 2018, foi deliberado pela instauração do procedimento, 
assegurando, nos termos da lei, ampla  defesa aos Conselheiros Tutelares Darlan  Ferreira Paulino 
e Ivanete Divina Costa Damas. 
 
 Nesse sentido, no dia 24 de setembro de 2018, foram expedidos Mandados de 
Notificação para ambos os Conselheiros Tutelares, com prazo de 5 (cinco) dias para, querendo, 
apresentação de resposta. 
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 Em sua resposta DARLAN, após síntese dos fatos, tempestivamente, 

respondeu: 

“[...] II – DA RESPOSTA 

Em primeiro plano, o que se observa é que, aparentemente, paira 

dúvida a respeito  do  meu afastamento,  ou  não,  do cargo  de 

Conselheiro  Tutelar  da Região Noroeste/Mendanha - CTNM, o que, 

nos termos do art. 92 da referida Lei Municipal, acarretaria a perda 

do mandato de Conselheiro Tutelar pelas faltas/ausências 

injustificadas nas sessões do Conselho e, consequentemente, 

desincompatibilização. 

Pois bem, conforme pode-se observar dos documentos juntados em 

anexo à presente Resposta (Ofícios 21/2018-CT e  23/2018),  eu,  

Darlan  Ferreira Paulino REQUERI, em 19 de Junho do corrente ano, 

afastamento do mandato de conselheiro, mediante licença, de tais 

atividades, no período compreendido entre os dias 02/07/2018 a 

02/11/2018, ou seja, pelo período de 4 (quatro) meses, renovável por 

igual período. 

Dessa forma, nos termos do art. 94 da mesma Lei, tem-se que: 

“Art. 94. A requerimento fundamentado do Conselheiro Tutelar 

interessado, encaminhado ao CMDCA, poderá lhe ser concedida 

licença não remunerada , pelo período mínimo de 03(três) e máximo 

de 06(seis) meses, renovável somente uma vez, por igual período.” 

Prosseguindo, exercendo meu direito de licença, a requeri, mediante 

o Ofício  21/2018-CT em anexo, protocolado dia 21/06/2018. 

Ato contínuo, mediante Ofício 23/2018, protocolado também no dia 

21/06/2018 perante o CMDCA, em que se tem como informante o 

Conselheiro Tutelar da Região Noroeste/Mendanha - CTNM, 

assinado pelo Sr. Conselheiro Tutelar Ismael Carvalho, fez saber o 

Sr. Presidente do CMDCA de tal licença. 

Ainda, conforme art. 93 e  seguintes da referida Lei Municipal o  

cargo de conselheiro anteriormente ocupado por mim, foi 

devidamente suprido por suplente, o qual atua efetivamente no 

desenvolvimento dos trabalhos inerentes ao cargo. 

Por fim,  com  o  fito  de  embasar  ainda  mais  a  presente  questão, 

segue jurisprudência a qual amolda-se perfeitamente ao caso em 

questão: 
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 “ELEIÇÕES 2012. RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE 

CANDIDATURA AUSSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. 

COMPROVAÇÃO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.   RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 

1. Consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais Eleitorais, 

principalmente do e. TSE, o conselheiro tutelar, por exercer 

Importante função de caráter público, é equiparado ao servidor 

público comum, devendo, pois, afastar-se de tais funções com 

3 (três) meses de antecedência ao pleito eleitoral, previsto no 

art. 1º, II, “l”, da Lei Complementar 64/90 (Nesse sentido: RESPE 

- RECURSO ESPECIAL ELEITORAL n.º 16878/PR - Acórdão nº 

16878, de 27.9.2000. Relator Min. NELSON AZEVEDO JOBIM, 

TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 4172/GO. Acórdão nº 4172 de 

20.8.2008 Rela. Juíza ELIZABETH MARIA DA SILVA). 

2. Demonstrado o afastamento do cargo de Conselheiro Tutelar 

no prazo de 3 (três) meses antes do pleito a que pretende 

concorrer ao cargo de vereador, mediante a apresentação de 

declaração formal do Presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança o do Adolescente de Rio Verde-GO, Impõe-

se  o deferimento do registro de candidatura. 

3. Inexistência de Impugnação ao documento de 

desincompatibilização apresentado e de indícios de exercício 

de fato das funções públicas durante o período vedado 

4. Recurso conhecido e provido. 

(RECURSO ELEITORAL n  23642, ACÓRDÃO n 12364 de 

20/08/2012, Relator(a) LEONARDO BUISSA FREITAS. Publicação: 

PSESS- Publicado em Sessão, Data 20/08/2012)” – Destaquei. 

Dessa forma, tem-se pelos documentos acostados ã presente 

resposta, demonstrado que no período compreendido entre os dias 

02/07/2018 e 02/11/2018  não exerci,  não estou  exercendo  e  nem 

exercerei   de  fato, as funções públicas de conselheiro tutelar 

durante o período de licença,   bem como restou demonstrado 

também, nos termos da Lei Complementar n. 64/90, que a 

desincompatibilização foi devidamente respeitada 

III - DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, REQUER o arquivamento do presente feito, nos 

termos das alegações e argumentações acima fundamentadas. 
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Pede Deferimento. Goiânia - GO, 27 de Setembro de 2018.” 

 

Respondeu, também, tempestivamente, IVANETE: 

  

Eu, IVANETE DIVINA COSTA, devidamente qualificada aos Autos, 

vem respeitosamente, MANIFESTAR sob o MANDADO DE 

NOTIFlCAÇÃO, promovido pelo CMDCA, com data de 24 de 

setembro de 2018,  com  recebimento  na  data  de: 25/ 09/ 2018, 

para dizer e requer o seguinte: 

Trata de uma PROVOCAÇÃO, da Sra. ELIANA SILVA BRITO, 

devidamente qualificada na inicial, por meio do Oficio n.º  145/2018, 

da   11ª Promotoria de Justiça de Goiânia-GO. 

Inicialmente para dizer que a Conselheira: IVANETE DIVINA 

COSTA, requerida protocolizou .em 22/06/2018, junto ao 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - CMDCA, o Requerimento de licença por interesse 

particular (sem remuneração e obrigação funcional),  no  período de  

02 de julho a 31 de outubro de 2018. 

A Licença foi concedida conforme cópia de Decreto n.º 1367/2018, 

(anexo), no período de 02 de julho a 30 de outubro de 2018. 

Consta no anexo do referido comunicado pela a Requerente, que a 

Licenciada, havia saído candidata a deputada estadual pelo o  

PROS, conforme ata  da convenção do partido em 04 de agosto de 

2018. 

A Requerente ao final, requer a cassação do mandato da Requerida 

de Conselheira Tutelar, com fundamento do Art. 92, da Lei Municipal 

nº 8.483/06. 

Posto isto, a Requerida vem  respeitosamente dizer e requer o 

seguinte:  

O Conselho Tutelar, nos termos do Art. 20, é formado pelo colegiado 

de 5 conselheiros, não existe colegiado de 6 ou 7 conselheiros. 

Assim sendo, uma pessoa licenciada  por interesse  particular,  não 

pode responder por ato decorrente a função. muito menos ser 

cassada decorrente dela, haja vista, que o registro de candidatura 

se deu no período da licença por interesse particular, posterior a 

concessão da licença, não podendo a Requerida responder 
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funcionalmente no período em que esteja licenciada. 

O próprio nome já diz LICENÇA, por interesse particular, sem 

remuneração, a Requerida nesse período não possui qualquer 

vínculo funcional, com o colegiado do Conselho Tutelar. 

Por fim, para alegar a ilegitimidade postulatória da Requerente, uma 

vez que a mesma não figura como suplente do Conselho Tutelar, a 

Requerente só teria legitimidade para provocar o MP ou CMDCA, se 

a Requerida tivesse cometido qualquer ato ilícito em razão da função 

de conselheira tutelar, não sendo o caso em questão. 

Diante do exposto, para pedir e requer o indeferimento da referida 

provocação, pelos próprios pressupostos do pedido. Nesses termos, 

Pede e requer DEFERIMENTO. Goiânia-GO, 27 de setembro de 

2018. 

 

Em síntese, é o relatório. 

 

 Do compulso dos autos, verifica-se que o objeto tratado versa sobre possíveis 

irregularidades concernentes à candidatura dos Conselheiros Tutelares Licenciados da Região 

NOROESTE, DARLAN FERREIRA PAULINO e IVANETE DIVINA COSTA DAMAS, aos cargos 

eletivos de Deputado Estadual nas eleições 2018, em confronto com o art. 92, caput, in fine, e, 

parágrafo único, da Lei Municipal n.º 8.483, de 29 de setembro de 20061. 

 Provocado pela ELIANA SILVA BRITO, membro da Comunidade do Jardim 

Curitiba III, e, pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, do Ministério Público do 

Estado de Goiás, para instauração deste procedimento, por ser o órgão competente, para que, em 

obediência ao devido processo legal e à ampla defesa, delibere sobre a perda do mandato dos 

referidos conselheiros tutelares e candidatos a Deputado Estadual nas eleições de 2018. 

 Inicialmente, insta manifestar sobre a ilegitimidade postulatória da Comunicante 

Eliana Silva Brito, arguida pela Conselheira Tutelar Licenciada Ivanete. Nesse sentido, a discussão 

travada cinge-se em saber se a Comunicante Eliana possui ou não capacidade postulatória para 

provocar os órgãos responsáveis sobre o assunto em comento. Nos termos do parágrafo único, do 

art. 92, in fine, a resposta é cristalina, possui. A corroborar: “a perda do mandato será decretada 

                                                             
1 Art. 92. Perderá o mandato o Conselheiro que se ausentar injustificadamente a três (3) sessões consecutivas ou a cinco (5) 

alternadas no mesmo mandato, for condenado por sentença irrecorrível por crime ou contravenção penal ou se candidatar 
a qualquer cargo eletivo. (O original não ostenta os negritos e sublinhados). 

 

Parágrafo único. A perda do mandato será decretada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, mediante provocação do Ministério Público, do próprio Conselho, do Juiz da Infância ou de qualquer cidadão, 
assegurada ampla defesa.  
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pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, mediante provocação 

do Ministério Público, do próprio Conselho, do Juiz da Infância ou de qualquer cidadão [...].” 

Portanto, razões não assistem à Candidata Ivonete, Conselheira Tutelar Licenciada, sobre a 

ilegitimidade postulatória da Comunicante Eliana Silva Brito. (O sublinhado e negritos não constam 

do original).    

 Quanto aos argumentos que se encontravam de licença não remunerada por 

interesses particulares, formalmente oficializadas junto ao Presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e deferidas pelo mesmo, nos termos do art. 94 da Lei n.º 

8.483/2006, razões pelas quais, não se encontravam no exercício pleno das funções de Conselheiros 

Tutelares da Região Noroeste no município de Goiânia, Goiás, há controvérsias, senão vejamos:  

 A Informação Técnico-Jurídica n.º 03/20102, da lavra do Centro de Apoio 

Operacional da Infância e Juventude que trata da licença para assuntos particulares dos 

Conselheiros Tutelares, entre outros, assevera: 

[...] Ainda quando previsto o benefício em lei regulamentadora, sua 

concessão, época de gozo e outras variantes devem sujeitar-se ao 

interesse exclusivo da Administração Pública.  

E mais: 

A Lei Municipal de Goiânia n.º 8.483/06, não prevê a concessão de 

licença a conselheiros para tratar de assuntos particulares, 

inviabilizando tal benefício. 

 Nesse diapasão, perscruta-se: para quais objetivos foram requeridas as licenças 

não remuneradas, tão próximas das convenções partidárias para escolhas dos seu candidatos para 

as eleições 2018? Suas proximidades com o prazo final dos pedidos de desincompatibilização do 

exercício das funções de Conselheiros Tutelares, para fins de registro de candidaturas às eleições 

de 2018, são coincidências ou oportunismo para eximir-se das penalidades previstas no art. 92, da 

Lei Municipal n.º 8.483/2006?  

 Além do que, a Lei Municipal n.º 8.483/06 ao verberar em seu art. 92, in fine, 

“perderá o mandato o Conselheiro que se se candidatar a qualquer cargo eletivo”, não o condiciona 

ao pleno exercício da função de conselheiro tutelar, mas em qualquer circunstância enquanto estiver 

investido da função de Conselheiro Tutelar, mesmo no período de licença não remunerada.  

 Afinal, a licença não remunerada não cassa, não exonera e não exclui o  

mandato do Conselheiro Tutelar licenciado, porque a qualquer tempo poderá reassumir as suas 

funções de Conselheiro Tutelar, configurando-se na prática, Conselheiro Tutelar Licenciado. 

                                                             
2 Disponível em: > http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2013/05/20/14_25_09_619_Informação_Técnico_Jurídica_n._03_2010.pdf 
Acesso em: > 24 de out. de 2018. 
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 Nesse sentido, analogicamente, o Conselheiro Tutelar do município de Goiânia, 

por imposição do prescrito no art. 92, in fine, da Lei Municipal n.º 8.483/06, que pretender se 

candidatar a qualquer cargo eletivo diverso da reeleição para Conselheiro Tutelar, há que se 

equiparar às mesmas regras impostas ao Presidente da República, aos Governadores de Estado e 

do Distrito Federal e Prefeitos, para concorrerem a outros cargos, ou seja, deverá não apenas se 

licenciar ou desincompatibilizar dos seus respectivos mandatos de Conselheiros Tutelares, mas  

renunciar dos seus respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. (cf. art. 14, § 6º da CF/88). 

 Com efeito, se é certo que os Conselheiros Tutelares Darlan e Ivanete foram 

beneficiados com licença não remunerada nos termos do art. 94, da Lei Municipal n.º 8.483/06, 

não menos verdade, é que utilizaram de tal artifício para somente se candidatar a mandatos 

eletivos, cargos estes vedados com a decretação da perda de mandato pela mesma legislação em 

seu art. 92. Por isso, razões não lhes assistem. 

 A corroborar, os prazos apontados pelos mesmos em seus requerimentos, 

para gozo das licenças não remuneradas, a saber: Darlan (02/07/2018 a 02/11/2018) e Ivanete (02 

de julho a 02 de novembro de 2018).  

 E mais: 

 Os Poderes Legislativo e Executivo do Município de Goiânia ao aprovar e 

sancionar a Lei municipal n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006, que dispõe sobre a Política de 

Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município, criou em seu art. 19, os 

Conselhos Tutelares, como órgãos integrantes da Administração Pública local, permanentes, 

autônomos e não jurisdicionados, cada um encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento 

dos direitos das crianças e adolescentes definidos na Lei Orgânica do Município de Goiânia e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, com observância dos Princípios Constitucionais da 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, nos termos do art. 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988. (Redação conferida pelo art. 1º da Lei 9.244, de 04 de abril de 2013). 

 Daí se compreende a imperatividade da Lei Municipal n.º 8.483/06, ao 

prescrever a decretação da perda do mandato ao Conselheiro que se candidatar a qualquer cargo 

eletivo. 

 Nesse passo, é de todo oportuno transcrever o parecer da Coordenação 

Estadual de Apoio aos Promotores Eleitorais no Procedimento de Gestão Administrativa n.º 

201800360271, páginas 19-23, sobre o caso em análise, adotado por este Colegiado, para 

fundamentação da decisão em curso, “verbo ad verbum”: 

 

PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 

201800360271 

ENVOLVIDO: Eliana Silva Brito 
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 PARECER CEAPE Nº 49/2018 

ELIANA SILVA BRITO, devidamente qualificada e na qualidade de 

membro da comunidade do Jardim Curitiba III,  promoveu perante o 

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, 

COMUNICAÇÃO, de que os Conselheiros tutelares IVANETE 

DIVINA COSTA e DARLAN FERREIRA PAULINO, irão concorrer ao 

cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018, conforme Ata de 

Convenção Estadual do partido  em que se encontram filiados junto 

ao TRE/GO. 

Aduz, que, na conformidade do artigo 92 da Lei Municipal n° 

8.483/2006, perde o mandato o Conselheiro Tutelar que a se 

ausentar a injustificadamente três (3) seções consecutivas ou a 

cinco (5) alternadas no mesmo mandato, for condenado por 

sentença irrecorrível por crime ou contravenção penal ou se 

candidatar a qualquer cargo eletivo. 

Informa também, que a legislação acima mencionada, determina 

que a perda do mandato será decretada pelo Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança do Adolescente - CMDCA, mediante 

provocação do Ministério Público, do próprio Conselho, do Juiz da 

Infância ou de qualquer cidadão, assegurada ampla defesa. 

Recebia a comunicação no Centro de Apoio Operacional da  Infância  

e Juventude  do Ministério Público do Estado de Goiás, foi a mesma 

encaminhada através do Ofício nº 209/2018, datada de 14 de agosto 

de 2018, para o CEAP – Centro de Apoio aos Promotores Eleitorais. 

Eis em apertada síntese, o relatório.  

Sigo, conhecendo. 

Todo cidadão, além do direito de voto nas eleições municipais, 

distritais, estaduais e federais, tem o direito de ser votado, desde que 

preencha todas as condições de elegibilidade contempladas no § 3° 

do art. 14 da CF/88 e no art. 18 da Lei Federal nº 9.096/1995 c/c art. 

9 da Lei Federal 9.504/97 (Lei das Eleições); normas que têm por 

objetivo assegurar a organização e o exercício de direitos políticos 

de todos, principalmente os que envolvem votar e ser votado (Art. 1° 

do Código Eleitoral - Lei nº 4.737/65). 

Ainda, cabe destacar que a lei eleitoral é exclusivamente federal por 

disposição constitucional (Art. 22, 1, da CF), não podendo, desta 

forma, os estados e municípios ou conselhos de direitos disporem 
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sobre regras de cunho eleitoral, nem mesmo supletivamente. 

A Lei Complementar Federal nº 64/90, que estabelece  os casos de 

inelegibilidade e prazos de cessação, de acordo com o art. 14, § 9° 

da Constituição Federal, garante o interesse da sociedade na lisura 

do pleito, não em benefício da campanha do servidor-candidato, 

porque a Lei Complementar nº 64/90 trata de inelegibilidade com o 

fito de preservar a normalidade das eleições contra o abuso de 

exercício de cargo, função ou emprego na administração direta ou 

indireta. Esta é a ideia que deve orientar a interpretação das 

hipóteses de afastamento. Neste espírito, definiu o Tribunal Superior 

Eleitoral, que o conselheiro tutelar do município que desejar 

candidatar-se a cargo eletivo deve desincompatibilizar-se pelo prazo 

de três (3) meses, estabelecido no art. 1º, II, "l" c/c IV, "a", da LC nº 

64/90. 

Assim, é que não há impedimentos legais da filiação partidária de 

conselheiro tutelar ou de pretendente a referida função; e 

consequentemente votar e ser votado. 

Pois bem, embora reconheça a possibilidade  dos conselheiros 

tutelares  candidatarem a cargo eletivo, é fato inconteste que  para 

tal desiderato, deverá desincompatibilizar-se pelo prazo de três 

meses, conforme exigência insculpidas na LC nº 64/90. 

Na situação posta, com os documentos trazidos a colação, pude 

verificar, a existência de previsão legal de perda do mandato de 

Conselheiro Tutelar na hipótese de candidatura a qualquer outro 

cargo público eletivo, ex vi do disposto no artigo 96 a Lei Municipal 

nº 8.483/2006. 

Vale ressaltar, que, com referência  a  aplicação  da  Lei Municipal, 

na situação agitada, doutrina e jurisprudência  são  unânimes  em 

afirmar que o Conselho Tutelar é considerado como “... parte da 

estrutura administrativa do Poder Público Municipal, o Estatuto 

remete à Lei municipal a competência para regular os Conselhos 

Tutelares ...”3 

Em Goiânia, a lei que dispõe sobre a política de atendimento dos 

Direitos da Criança e do Adolescente no Município e sobre a criação 

e funcionamento do Conselho Tutelar é a Lei Municipal nº 8.483, de 

29 de setembro de 2006. 

                                                             
3 - Munir Cury e outros, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, Malheiros, pág. 405. 
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Embora a lei em comento não trata da questão de 

desincompatibilização do conselheiro tutelar em caso de candidatura 

eleitoral, o comando legal encontra-se disciplinado na Lei 

Complementar 64/90,  nos traz um dado muito importante na parte 

final do artigo 92, qual seja perderá o mandato o Conselheiro tutelar 

que se candidatar a qualquer cargo eletivo, senão vejamos, litteris: 

“Art. 92. Perderá o mandato o Conselheiro que se ausentar 

injustificadamente a três (3) sessões consecutivas ou a cinco (5) 

alternadas no mesmo mandato, for condenado por sentença 

irrecorrível por crime ou contravenção penal ou se candidatar a 

qualquer cargo eletivo. (o grifo é nosso) 

Parágrafo Único - A perda do mandato será decretada pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- 

CMDCA, mediante provocação do Ministério Público, do próprio 

Conselho, do Juiz da Infância ou de qualquer cidadão, 

assegurada ampla defesa.” 

Assim, é forçoso reconhecer, que desde o pedido de 
desincompatibilização  dos  Conselheiros   Tutelares   IVANETE   
DIVINA COSTA e DARLAN FERREIRA PAULINO, para 
concorrerem às eleições Estaduais do ano de 2018, como 
também a escolha deles na Convenção do Partido, como 
candidatos a Deputado Estadual, implica necessariamente na 
perda do mandato com base na legalidade, consoante 
demonstra as disposições contidas in fine do artigo 92 da Lei 
Municipal, acima transcrito. (O original não ostenta os negritos e 
sublinhados). 
 
Se há a previsão legal de perda do mandato dos conselheiros acima 

mencionados, não há de igual modo sequer direito à percepção de 

vencimentos ou salários, pois a perda do mandato de Conselheiro 

Tutelar em face do seu afastamento para concorrer às eleições 

municipais de 2018 está amparada no princípio da legalidade, 

aplicado na sua mais pura concepção, bem apreciada no magistério 

do renomado administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, que 

em sua obra Curso de Direito Administrativo4 assim se manifestou, 

in verbis : 

Para avaliar corretamente o princípio da legalidade e captar-lhe o 

sentido profundo cumpre atentar para o fato de que ele é a tradução 

                                                             
4 - 15ª edição. Editora Malheiros, São Paulo, 2002, p. 91-2. 
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jurídica de um propósito político: o de submeter os exercentes do 

poder em concreto - o administrativo - a um quadro normativo que 

embargue favoritismos, perseguições ou desmandos. Pretende-se 

através da norma geral, abstrata e por isso mesmo  impessoal,    a 

lei,   editada, pois  pelo Poder Legislativo - que é o colégio 

representativo de todas as tendências (inclusive minoritárias) do 

corpo social -, garantir que a atuação do Executivo nada mais seja 

senão a concretização desta vontade geral. 

O princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, visceralmente, a 

quaisquer tendências de exacerbação personalista dos governantes. 

Opõe-se a todas as formas de poder autoritário, desde o absolutista, 

contra o qual irrompeu, até as manifestações caudilhescas ou 

messiânicas típicas dos países subdesenvolvidos. O princípio da 

legalidade é o antídoto natural do poder monocrático ou oligárquico, 

pois tem como raiz a ideia de soberania popular, de exaltação da 

cidadania. Nesta última se consagra a radical subversão do anterior 

esquema de poder assentado na relação soberano súdito 

(submisso). 

Instaura-se o princípio de que todo poder emana do povo, de tal 

sorte que os cidadãos é que são proclamados como os detentores 

do poder Os governantes nada mais são, pois, que representantes 

da sociedade. O art. 1ª, parágrafo único, da Constituição dispõe que: 

“Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição". Além disto, é 

a representação popular, o Legislativo, que deve, impessoalmente, 

definir na lei e na conformidade da Constituição os interesses 

públicos e os meios e modos de persegui-los , cabendo ao 

Executivo, cumprindo ditas leis, dar-lhes a concreção necessária. 

Por isto se diz, na conformidade da máxima oriunda do Direito inglês, 

que no Estado de Direito quer-se o governo das leis, e não o  dos 

homens; impera a rule of law, not of men. (Tradução livre: impera 

um estado de direito, não de homens). 

Assim, o princípio da legalidade é o da completa  submissão da 

Administração às leis. Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-

las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, 

desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, 

até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas 

pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no 

Direito brasileiro. 
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Diante do exposto, havendo sido os  Conselheiros Tutelares 

IVANETE DIVINA COSTA e DARLAN FERREIRA PAULINO, 

escolhidos na Convenção Partidária do PROS (PARTIDO 

REPÚBLICANO DA ORDEM SOCIAL), como candidatos a 

Deputado Estadual, nas eleições  de 2018 (doc. de fls. 04/09), 

oficiamos nos sentido do Ministério Público do Estado de Goiás, por 

intermédio do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, 

provoque o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA, para que este, instaure o procedimento 

administrativo competente em obediência ao devido processo legal 

e a ampla defesa, com viso a perda do mandato dos Conselheiros 

Tutelares e candidatos a Deputado Estadual nas Eleições de 2018, 

acima mencionados. 

É a promoção, como sempre, sub censura.  

Goiânia – GO., 15 de agosto de 2018  

Vagner Jerson Garcia – Promotor de Justiça – Coordenador do 

CEAPE”.  

 Na sessão designada para debate e julgamento, realizada no Auditório do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 26 de outubro de 2018, às 

09h30min, foi assegurado à Comunicante ELIANA SILVA BRITO e à Conselheira Tutelar 

Licenciada IVANETE DIVINA COSTA DAMAS, para querendo, apresentar suas sustentações orais, 

o que fizeram reiterando os argumentos da inicial e da resposta juntada aos autos e transcrita 

nesta decisão. 

 Informado e notificado da sessão pelo Presidente do CMDCA, o Conselheiro 

Tutelar Licenciado DARLAN FERREIRA PAULINO não compareceu e nem justificou sua ausência.  

 Finalizada as sustentações orais, os Conselheiros Presentes manifestaram 

suas razões de votos, reverberando, que os Conselheiros Tutelares Licenciados, DARLAN 

FERREIRA PAULINO e IVANETE DIVINA COSTA DAMAS, por terem se candidatados a cargos 

eletivos nas eleições de 2018, mesmo estando em período de licença não remunerada, infringiram 

o princípio da legalidade prescrito no art. 92, da Lei Municipal n.º 8.483, de 29 de setembro de 

2006, e, a DECRETAÇÃO DA PERDA DOS SEUS MANDATOS como Conselheiros Tutelares da 

Região Noroeste do município de Goiânia, Goiás, para o exercício do mandato de 10 de janeiro de 

2016 a 9 de janeiro de 2020, é medida que se impõe. 
 

 Dessarte, em face do exposto, o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, GOIÁS, à unanimidade dos votos 

dos Conselheiros presentes: Aguinaldo Lourenço Filho – SME; Elayne Vieira Mota Duarte – 
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SEMAS; Mônica Mendes Maranhão Izacc – SMS; Rosa Maria das Graças Bucar – SEGOV; João 

Rosa Ferreira – SEGOV; Maura Ferreira – OSCEIA; Giselle Carolina Sampaio Ludovico – 

POLIVALENTE; Edson Lucas Viana – CECOM; Whidiney Corado da Silva – MOVIMENTO E 

AÇÃO; Lisete Maria Klemann Gomes – Eurípedes Barsanulfo; Silvânia Eleuza M. de Carvalho – 

CAMINHEIROS e Eida Rincon Ferreira – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI, decidiu: FICA 

DECRETADA A PERDA DOS MANDATOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DARLAN 

FEREIRA PAULINO e IVANETE DIVINA COSTA DAMAS, consoante o teor do art. 92, caput, in 

fine, da Lei Municipal n.º 8.483 de 29 de setembro de 2006. 

 Justificaram ausências os Conselheiros Eduardo Vieira Mesquita – APAE; 

Rosana Cristina Santana Santos – CESAM e Vinicius Rezende Basílio – AGIR. 

 O Conselheiro Vereador Emilson Pereira, também justificou sua ausência, 

sendo representado por seu Assessor  Jurídico Sonis Henrique Rezende Batista, sem direito a 

voto. 
 

 Dê-se ciência aos Conselheiros Tutelares Licenciados Darlan Ferreira Paulino e 

Ivanete Divina Costa Damas. Após, arquive-se. 

 

 SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, em Goiânia, Goiás, aos vinte e seis dias do mês de outubro do 

ano de dois mil e dezoito (26.10.2018). 

 

 

 

 

Aguinaldo Lourenço Filho 
Presidente do CMDCA_GOIÂNIA 

 

http://www.cmdca.go.gov.br/

