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PARECERES

DEsINcOMPAtIBILIZAçãO DE 
sERvIDOR DO tRIBUNAL DE 
jUstIçA PARA fINs DE DIsPUtA 
DE cARgO ELEtIvO MUNIcIPAL

vinicius silva Nass

Assessor jurídico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

Trata-se de consulta encaminhada ao Gabinete do Dire-
tor-Geral do Tribunal de Justiça, posteriormente remetida a 
esta Assessoria Jurídica, sobre as implicações que a Lei Federal 
nº 13.165/2015 trouxe para a desincompatibilização do servidor 
do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Paraná para fins 
de disputa a cargos eletivos nas eleições municipais do cor-
rente ano [2016], notadamente no que se refere à documentação 
comprobatória da participação no pleito eleitoral, à viabilidade 
de afastamento sem a consequente anotação de faltas e à possi-
bilidade de orientação no sentido de que a concessão de férias 
ou licença especial basta para fins de desincompatibilização.

A consulta foi formulada tendo em vista que a Assessoria 
Jurídica do Departamento de Gestão e Recursos Humanos re-
cebeu solicitações de servidores consistentes em esclarecimen-
tos e orientação no tocante ao procedimento de desincompati-
bilização para as eleições de 2016. Para conferir mais clareza à 
exposição a ser ulteriormente realizada neste parecer, pede-se 
vênia para transcrever a síntese da consulta formulada (doc. 
0867832):

[...] Como é sabido, o servidor que pretenda concorrer às eleições de-
verá afastar-se de suas funções no Poder Judiciário três meses antes 
do pleito, conforme o que estabelece a Lei Complementar nº 64/90, 
artigo 1º, inciso II, alínea l, são inelegíveis ‘os que, servidores públicos, 
estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta 
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ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Públi-
co, não se afastarem até três meses anteriores ao pleito, garantido o 
direito à percepção dos seus vencimentos integrais.’
Considerando que o primeiro turno das eleições municipais de 2016 
ocorrerá em 2/10/2016, os servidores em tal situação deverão requerer 
o afastamento a partir de 2/7/2016.
A fim de comprovar a condição de futuro candidato, a Administração 
desta Corte exigia, para fins de afastamento, documento consistente 
em cópia da ata da convenção municipal do partido, onde [constasse] o 
nome do servidor como candidato indicado a concorrer ao cargo pre-
tendido.
Além disso, em prazo previamente estabelecido, exigia-se do servidor 
a apresentação da competente certidão a ser expedida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná, comprobatória do registro de sua candi-
datura, sob pena de responsabilidade.
Ocorre que, com a Lei Federal nº 13.165/2015, a data de realização 
das convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e para 
deliberação sobre coligações mudou. Agora, as convenções devem 
acontecer de 20 de julho a 5 de agosto de 2016. O prazo antigo deter-
minava que as convenções partidárias deveriam ocorrer de 10 a 30 de 
junho do ano da eleição.
Outra alteração diz respeito ao prazo para registro de candidatos pelos 
partidos políticos e coligações nos cartórios, o que deve ocorrer até às 
19h do dia 15 de agosto de 2016. A regra anterior estipulava que esse 
prazo terminava às 19h do dia 5 de julho.
Diante do novo panorama legislativo, infere-se que se revela inviável 
a apresentação do documento anteriormente exigido, qual seja, cópia 
da ata da convenção municipal do partido, onde conste o nome do ser-
vidor como candidato indicado a concorrer ao cargo pretendido, em 
tempo hábil.
Isto porque, conforme já exposto, o servidor deve se afastar do serviço 
público a partir de 2/7/2016. Todavia, o documento apto a possibilitar 
o afastamento resulta das convenções partidárias, as quais, doravante, 
serão realizadas de 20/7/2016 a 05/8/2016.
Verificada a situação que ora se relata, esta Assessoria entrou em con-
tato com o Tribunal Regional Eleitoral, a fim de saber se haveria algum 
outro documento possível de ser apresentado com a mesma finalidade. 
Todavia, fomos informados no sentido de que, tendo em vista que a 
mudança na legislação valerá apenas a partir das eleições municipais 
vindouras, ainda inexiste jurisprudência ou orientação nesse sentido.
Ainda com relação aos servidores desta Corte que pretendem concor-
rer às eleições municipais, outra dúvida surgiu. O questionamento diz 
respeito à possibilidade do usufruto de férias ou licença especial ser 
considerado como afastamento para fins de desincompatibilização [...].

Assim, em resumo, os esclarecimentos pretendidos são (doc. 
0867832):



147Desincompatibilização de servidor para disputa de cargo eletivo municipal

PAREcER   | 

Qual documento poderíamos exigir do servidor para fins de compro-
vação da participação como candidato nas eleições municipais de 2016, 
para fins de afastamento para desincompatibilização, considerando o 
panorama e a legislação acima expostos (data das convenções e data do 
início do afastamento)?
No caso de se aferir a impossibilidade da apresentação de docu-
mento pertinente quando do requerimento, seria viável conceder o 
afastamento ainda assim, condicionando a concessão à apresentação 
do documento assim que este fosse disponibilizado pelo partido, sob 
pena de responsabilidade (anotação de faltas)? Nesses casos, na hipó-
tese de o servidor não ser indicado para concorrer às eleições após 
as convenções partidárias, os dias em que esteve afastado poderiam 
ser compensados com dias de férias ou licença especial? E, na sua 
inexistência, poderiam ser considerados como faltas?
Nos termos da jurisprudência eleitoral acima transcrita, poderíamos 
orientar os servidores no sentido de que a concessão de férias ou li-
cença especial bastam para fins de desincompatibilização?

Traçadas as premissas da controvérsia posta, passa-se à 
análise dos elementos jurídicos sobre a consulta formulada. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Como bem explanado na consulta formulada, a Lei Federal 
nº 13.165/2015 acarretou sensíveis alterações no processo eleito-
ral. Em primeiro lugar, o artigo 1º da lei que regula as eleições 
prescreve que “as eleições para Presidente e Vice-Presidente 
da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do 
Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, Senador, Deputado 
Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador 
dar-se-ão, em todo o País, no primeiro domingo de outubro do 
ano respectivo”.

Consigne-se a disposição plasmada no artigo 1º, inciso I, 
alínea “l”, combinado com o inciso IV, alínea “a” e inciso VII, 
alínea “b”, da Lei Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou en-
tidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das 
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fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até três 
meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus 
vencimentos integrais;
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis 
para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Gover-
nador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o 
prazo de quatro meses para a desincompatibilização;
VII - para a Câmara Municipal:
b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Pre-
feito e Vice-Prefeito, observado o prazo de seis meses para a 
desincompatibilização.

Assim, tendo em vista a interpretação sistemática dos men-
cionados artigos, e considerando que neste ano eleitoral o pri-
meiro domingo de outubro será no dia 2 do referido mês, o ser-
vidor do Tribunal de Justiça que tencione disputar os cargos 
eletivos de prefeito ou vereador deverá se desincompatibilizar 
até o dia 2 de julho de 2016.

Anteriormente à alteração legislativa promovida pela 
Lei Federal nº 13.165/2015, a data em que o servidor deveria 
requerer sua desincompatibilização era posterior à sua escolha 
pelo partido na respectiva convenção partidária, consoante é 
possível inferir da antiga redação do artigo 8º da Lei nº 9.504/97:

A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coli-
gações deverão ser feitas no período de 12 a 30 de junho do ano em que 
se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, 
rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em 
qualquer meio de comunicação.

Note-se que o regramento pretérito da matéria permitia que 
a administração exigisse do servidor a documentação compro-
batória de que foi efetivamente escolhido pelo partido político 
ao qual estava filiado. O modelo legal antecedente permitia que 
o servidor se utilizasse da licença sem remuneração insculpida 
no artigo 126 da Lei Estadual nº 16.024/2008, a fim de se dedicar 
à sua campanha para indicação do partido ao cargo pretendido. 
Conforme esse dispositivo, “o funcionário poderá ser licencia-
do, sem remuneração, durante o período que mediar entre a 
sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo 
eletivo do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e a véspera 
do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral”.

Ao comentar o artigo 86 da Lei Federal nº 8.112/1990, cuja 
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redação é análoga à do texto legal retro transcrito, Ivan Barbosa 
Rigolin afirma que o legislador compreendeu ser mais adequa-
do que essa modalidade de licença fosse sem remuneração1:

A primeira espécie ocorre sem remuneração, e assim é porque a lei 
seguramente entendeu que enquanto não registrado como candidato 
na Justiça Eleitoral o servidor público, não se tendo a notícia de que irá 
realmente concorrer a algum cargo eletivo, não merece ele permanecer 
afastado com remuneração. Com essa previsão de licença não remu-
nerada, a lei não prestigia nem estimula aventuras eleitoreiras inten-
tadas pelos servidores federais, apenas com o intuito de se afastarem 
remuneradamente do trabalho. 

Contudo, a nova redação acarretou uma coincidência de 
períodos em que ocorrerá a desincompatibilização do servi-
dor e a correspondente escolha deste como candidato em con-
venção partidária. Observe-se o artigo 8º: “A escolha dos can-
didatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão 
ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que 
se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro 
aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e 
quatro horas em qualquer meio de comunicação”.

Deve-se sublinhar, de igual forma, o contido no artigo 11, 
caput, da Lei nº 9.504/97: “Os partidos e coligações solicitarão à 
Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove 
horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as 
eleições”. A redação anterior do artigo estipulava que a data 
limite para registro dos candidatos era o dia 5 de julho do ano 
eleitoral.

Nessa perspectiva, com a nova redação dos artigos, não é 
mais possível exigir que o servidor apresente a documentação 
comprobatória de que foi o escolhido pelo partido para a dispu-
ta das eleições por ocasião do pedido de desincompabilização, 
uma vez que a convenção partidária ocorrerá em período pos-
terior à data limite para o afastamento, assim como o eventual 
registro de candidatura.

Além disso, a licença prevista no artigo 126, caput, da Lei 
Estadual nº 16.024/2008, perde um pouco de sentido, haja vista 
que seu termo inicial refere-se ao período que mediar entre a 
sua escolha em convenção partidária e o registro de sua can-
didatura perante a Justiça Eleitoral – vale dizer, no interstício 
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em que já deverá ter sido afastado para fins de elegibilidade, 
conforme acima previsto.

Importante realçar que o afastamento do servidor para cum-
prir com a determinação prevista no artigo 1º, inciso I, alínea 
“l”, da Lei Complementar nº 64/90, garante a este o direito à 
percepção dos seus vencimentos integrais. O citado regramen-
to não poderia ser diferente, na medida em que privar o servi-
dor de seus vencimentos seria impedir a percepção da remu-
neração de natureza alimentar, representando um inaceitável 
obstáculo à sua participação no regime democrático, com a 
subtração de sua capacidade eleitoral passiva constitucional-
mente outorgada. Nesse contexto, seria um contrassenso o Es-
tado exigir a desincompatibilização do servidor e ainda negar a 
remuneração que lhe é devida.

Entretanto, não obstante a inviabilidade de serem exigi-
dos os documentos que comprovem a escolha da candidatura 
do servidor antes da data final para a desincompatibilização, 
outros podem ser exigidos, a fim de comprovar a intenciona-
lidade do servidor de efetivamente disputar cargos eletivos. 
Nessa linha explanativa, pertinente transcrever a norma ins-
culpida no artigo 9º, caput, da Lei nº 9.504/97: “Para concor-
rer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral 
na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano 
antes do pleito, e estar com a filiação deferida pelo partido no 
mínimo seis meses antes da data da eleição”.

Com base em tais apontamentos, verifica-se ser possível 
exigir do servidor do Tribunal de Justiça comprovante de que 
possui domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo pra-
zo de, pelo menos, um ano antes do pleito e, ainda, documen-
tação que comprove a filiação deferida pelo partido no mínimo 
seis meses antes da data da eleição, o que responde ao primeiro 
questionamento formulado.

Dessa forma, um servidor que queira concorrer às eleições, 
mas que ainda não tenha se filiado a um partido político, não 
poderá ter seu pedido de desincompatibilização acolhido, por-
quanto a legislação impede sua participação no pleito eletivo. 
Todo o panorama traçado pela nova legislação impõe, por-
tanto, que o servidor que queira disputar as eleições em 2016 
realize a desincompatibilização até o dia 2 de julho, podendo 



151Desincompatibilização de servidor para disputa de cargo eletivo municipal

PAREcER   | 

ficar afastado do exercício de suas funções até a data de 5 de 
agosto, oportunidade em que deverá apresentar a ata em livro 
aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, a que faz referência o 
artigo 8º da Lei nº 9.504/97. Na hipótese de o servidor não ser 
indicado pelo partido para concorrer aos cargos, deverá retor-
nar imediatamente ao exercício de suas funções.

De outro lado, caso exista a referida indicação, o servidor 
terá que comprovar também o registro de sua candidatura, a 
qual deverá ocorrer até o dia 15 de agosto, nos termos do arti-
go 11, caput, da Lei das Eleições, quando ficará afastado até o 
décimo dia seguinte ao da eleição, assegurada percepção dos 
vencimentos do cargo efetivo, consoante norma elencada no 
artigo 126, § 2º, da Lei Estadual nº 16.024/2008.

Desse modo, o servidor deverá apresentar ao Tribunal de 
Justiça a documentação, assim que seja possível a obtenção 
desta, primeiro exibindo os comprovantes das condições de-
scritas no artigo 9º da legislação indicada; depois, trazendo a 
ata prevista no artigo 8º do mesmo diploma legislativo; e, final-
mente, colacionando a comprovação do registro de sua candi-
datura, como prevê o artigo 11 da Lei nº 9.504/1997.

Nesse enfoque, na circunstância de o servidor já se ter 
desincompatibilizado e não apresentar os documentos referi-
dos nos artigos 8º e 11 da Lei nº 9.504/1997, deverá ter as faltas 
anotadas, pois, como já afirmado, se não existir a indicação do 
partido ao qual está filiado, o retorno às funções deverá se dar 
de forma imediata, o que responde parcialmente ao segundo 
questionamento.

Contudo, o lapso temporal previsto entre a desincompati-
bilização e a indicação do candidato (2 de julho de 2016 até o 
máximo de 5 de agosto de 2016) não poderá ser compensado 
com eventuais férias ou licenças, mesmo que o servidor não 
seja indicado pelo partido, visto que o afastamento do servidor 
é uma exigência da legislação eleitoral, não possuindo nenhu-
ma relação com férias ou licenças a que faz jus.

Por identidade de motivos, o mencionado período não 
poderá ser considerado como falta, uma vez que o servidor deve 
ser afastado por força da lei, e o exercício de sua capacidade 
eleitoral passiva ou de ser votado é um direito fundamental, 
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não podendo ser condicionado a anotação de faltas se a própria 
legislação impõe seu afastamento, o que responde integral-
mente ao segundo questionamento.

Por derradeiro, no que concerne ao terceiro questionamento, 
é possível orientar os servidores no sentido de que a concessão 
de férias ou licença especial basta para fins de desincompat-
ibilização, na medida em que há densa corrente jurispruden-
cial nesse sentido. Todavia, com a alteração da legislação, a 
utilização das férias e da licença especial pelo servidor perde 
o sentido lógico, considerando que a data de escolha dos candi-
datos ocorrerá posteriormente à desincompatibilização, quan-
do o servidor já não estará mais no exercício do cargo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em atenção à consulta formulada, opi-
na-se:

a) Em relação ao primeiro questionamento, os documentos 
que a legislação autoriza que possam ser exigidos do servidor 
são a comprovação de possuir domicílio eleitoral na respecti-
va circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes do 
pleito, bem como a condição de estar com a filiação deferida 
pelo partido no mínimo seis meses antes da data da eleição.

b) Em relação ao segundo questionamento, ainda que o ser-
vidor se afaste de suas funções, mas não seja indicado pelo par-
tido político para concorrer, o período entre a desincompati-
bilização e a convenção partidária não poderá ser compensado 
com dias de férias ou licença especial, nem deverão ser anota-
das faltas relativas ao referido interstício.

c) Em relação ao terceiro questionamento, é possível a ori-
entação aos servidores no sentido de que a concessão de férias 
ou licença especial bastam para fins de desincompatibilização 
(o gozo desses benefícios no período, todavia, não é indis-
pensável).
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Parecer nº 280/16, emitido no protocolo SEI nº 0025388-67.2016.8.16.6000. 
Data: 14/6/16.

NOTA

1 RIGOLIN, Ivan Barbosa. Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos 
Civis. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 163-164. 


