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NOTA INFORMATIVA 
 

DESIMCOMPATIBILIZAÇÃO DO DIRIGENTE SINDICAL  
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 

 
Em atenção as dúvidas quanto à necessidade ou não do licenciamento do 

dirigente sindical para concorrer ao pleito municipal, e com relação ao prazo de 
afastamento, a Federação dos Servidores Públicos do Estado do Piauí – FESPPI, 
resolveu editar nota explicativa.  

A objeção quanto à necessidade e/ou obrigatoriedade do 
afastamento/desincompatibilização no prazo de 4 (quatro) meses antes das eleições, no 
caso de dirigentes sindicais, surge em função antinomia gerada com reforma trabalhista 
– que não pôs fim a natureza tributária da contribuição sindical, posto que continuam em 
vigor os dispositivos constitucionais que autorizam a cobrança da contribuição (artigos 8º 
e 149 da CF/88), porém a tornou facultativa; o que vai de encontro ao conceito de 
tributo elencado no artigo 3º do Código Tributário Nacional (CTN): tributo é “toda 
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada”. 

Nessa esteira, se nos debruçarmos sob um tirocínio, sem maiores esforços 
cognitivos, fatalmente perceberemos que o fato de a contribuição sindical ter perdido o 
seu caráter compulsório, nos leva a conclusão de não haver mais a necessidade de 
desincompatibilização.  

Isso porque, a engrenagem normativa que sustenta o comando que impõe 
a necessidade do afastamento temporário do dirigente sindical, sob pena de 
inelegibilidade, é o art. 1º, II, “g”, da Lei Complementar n.º 64/1990, senão vejamos: 
 

Art. 1º São inelegíveis: 

II - para Presidente e Vice-Presidente da República: 

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, 
ocupado cargo ou função de direção, administração ou 
representação em entidades representativas de classe, mantidas, 
total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder 
Público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência 
Social; 
 

Ora, não restam dúvidas de que a contribuição sindical de natureza 
tributária, portanto compulsória, se tratava de fonte de custeio do sistema sindical.  Por 
outro espeque, também não resta objeção, de que a contribuição sindical, mesmo após 
a alteração da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, continua com a natureza de 
tributo, porém, facultativo. Dessa forma, se não há imposição do Estado ou do Poder 
Público, o fato não se subsume a norma jurídica, portanto não haveria mais a 
necessidade de desincompatibilização. 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L5172.htm
http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/1992/RES180191992.htm
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Vencidas as considerações iniciais, que acima foram expostas, com o 
intuito único nos levar à refletir sobre o tema, devemos ter em consideração, o que 
apontam a legislação eleitoral bem como os seguintes precedentes do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, aplicável ao caso.  

Nesse passo, vejamos a Resolução n.º 18.019, de 2 de abril de 1992; 
 

 

[...] Outro ponto que devo trazer ao Tribunal diz com a alínea g do art. 1º, 
II, Lei Complementar 64/90, que faz inelegíveis: “g) os que tenham, 
dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou 
função de direção, administração ou representação em entidades 
representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por 
contribuições impostas pelo poder público ou com recursos 
arrecadados e repassados pela Previdência Social;” [...] 

[...] Não se exigindo afastamento definitivo, o prazo, pelas razões 
expostas no item anterior, será sempre de 4 meses (até 2 de junho) 
próximo, não só para candidatos a Prefeito ou Vice-Prefeito, como 
também a Vereador. [...] 

 

No mesmo sentido, é a Resolução n.º 21.041, de 21/3/2002: 

 

[...] "A hipótese de dirigente ou representante de associação 
sindicai de grau superior que, por força desse cargo, também é 
dirigente ou representante nato, indicado ou eleito de serviços 
sociais e de formação profissional autônomos, entes privados 
destinatários de contribuições compulsórias (art. 240 da CF/88) 
arrecadadas e repassadas pela Previdência Social, e que, como 
dirigente ou representante nato, indicado ou efeito desses 
serviços ou entidades, tem interesse, direto ou indireto, na 
arrecadação e fiscalização das referidas contribuições de 
caráter obrigatório, inclusive parafiscais, pretender concorrer a 
mandato efetivo federal ou estadual (Deputado Federal, Senador 
ou Governador), aplicar-se-ia a situação da alínea 'd' do inciso II do 
art. V da Lei Complementar n* 64, de 1990, que prevê prazo de 
seis meses para desincompatibilização do candidato". [...] 

[...] 5. Conheço da consulta para respondê-la negativamente, para se 

aplicar à espécie o disposto no art. 1º, II, g, da Lei de Inelegibilidades, 

que prevê o prazo de desincompatibilização de quatro meses nos 
casos de que cuida. É o voto. [...] 

 

 

http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/1992/RES180191992.htm
http://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/entidades-de-classe
file:///D:/Downloads/CTA%20745%2021%20(2).pdf
file:///D:/Downloads/CTA%20745%2021%20(2).pdf
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O site do TSE, demonstra a necessidade do afastamento no prazo 
estabelecido em Lei e na Resolução: 

 
 

[...] 
ENTIDADES DE CLASSE 
Dirigente sindical 
Presidente/Vice-Presidente 
Prazo de Afastamento: 4 meses. 
Modalidade de Afastamento: Sem anotação. 
Legislação: LC 64/90, art. 1º, II, g 
Precedente 1: Res. 22.349, de 15/8/2006 (formato TIF) 
Precedente 2: Res. 21.041, de 21/3/2002 (formato PDF) 
 http://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/entidades-de-classe 
 

 

É possível consultar no site do TRE/PI, o Manual de 
Desincompatibilização referente as eleições municipais de 2016: 

 
 

 
 
 
 
Dessa forma, em atenção ao disposto, no art. 1º, II, “g” da Lei 

Complementar n.º 64 de 18 de maio de 1990 e nos precedentes do TSE, Resoluções nº 
18.019/1992 e n.º 21.041/2002 – deve o dirigente sindical pedir licença do mandato, 
4 (quatro) meses antes do pleito eleitoral, obedecendo a data limite 03/06/2020, 
para concorrer nas eleições municipais, aos cargos de prefeito ou vereador. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/entidades-de-classe
http://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/entidades-de-classe
file:///D:/Downloads/TRE-PI-MANUAL-DE-DESINCOMPATIBILIZACAO-ELEICOES-MUNICIPAIS-DE-2016.pdf
file:///D:/Downloads/TRE-PI-MANUAL-DE-DESINCOMPATIBILIZACAO-ELEICOES-MUNICIPAIS-DE-2016.pdf
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É imperioso lembrar, que o afastamento deve ser imantado pelas 
formalidades exigidas em lei e nos estatutos das entidades. Ou seja, é necessário o 
protocolo do pedido de licença endereçado a pessoa competente, visando a 
desincompatibilização para concorrer a cargo eletivo nas eleições municipais, no caso, 
prefeito ou vereador. Trata-se exigência colimada na jurisprudência do TRE/PI: 

 
 

“[...] Eleições 2016. Prefeito. Registro de candidatura. Impugnação. 
Desincompatibilização. Dirigente sindical. Afastamento de direito e 
de fato. [...] 2. São inelegíveis os que tenham, dentro dos quatro meses 
anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função diretiva em entidade de 
classe, mantida, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo 
poder público ou com recursos oriundos da Previdência Social (art. 1º, II, 
g, IV, a, da LC 64/90). 3. No caso, o TRE/PI assentou que o candidato 
se desincompatibilizou das funções de secretário de formação e 
organização da FETAG/PI e do cargo de membro da diretoria 
estadual da CUT/PI, inexistindo prova robusta de ausência de 
afastamento de fato das atividades. 4. Concluiu-se que, `após detida 
análise do conjunto probatório formado no processo em exame, e tendo 
em conta a prova documental que demonstra a tempestiva 
desincompatibilização exigida pela Lei das Inelegibilidades, [...] as provas 
apresentadas não se revelam suficientes e aptas para demonstrar que 
não houve, por outro aspecto, o alegado afastamento de fato´ [...] 6. É o 
ônus do impugnante comprovar ausência de afastamento de fato das 
funções anteriormente exercidas por candidato. [...]” 

 
 
Portanto, além do revestimento das formalidades, se constituírem, adiante, 

documentos hábeis ao registro da candidatura junto ao TRE/PI, deve também, haver o 
afastamento de fato, ou seja, uma vez licenciado, não poderá o dirigente sindical praticar 
atos relativos ao cargo, enquanto perdurar a desincompatibilização, sob pena de ter o 
registro impugnado por um suposto adversário ou pelo Ministério Público. 
 
 
Nota 1: As expressões em azul, são hiperlinks, a partir dos quais poderá ser consultada 
as fontes da pesquisa. 
Nota 2: Ver anexo I, com prazos relativos à cargos Públicos. 

 
 

Teresina-PI, 01 de abril de 2020.  

 
 
 

CLÁUDIO DE SOUSA RIBEIRO 
Assessoria jurídica/ FESPPI  
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ANEXO I 
 
 

                                                                                              PRAZOS 
CARGO/FUNÇAO PREFEITO/LEI VEREADOR/LEI JURISPRUDÊNCIA PREFEITO VEREADOR 

Professor/Escola 
Publica 

LC 64/90: 
art. 1º, 
IV, “a”, c/c 
art. 1º, 
II, “l”. 

LC 64/90: 
art. 1º, 
VII, “b”, c/c 
art. 1º 
IV, “a” c/c 
art. 1º, 
II, “l”. 

TSE – Acórdão n.º 
11040 
(25.10.12) e Acórdão 
n.º 1148 
(26.09.06). 
TRE/CE – Acórdão n.º 
7278 
(06.08.12) 

3 MESES 3 MESES 

Professor/CLT LC 64/90: 
art. 1º, IV, “a”, 
c/c art. 1º,II, “l”. 

LC 64/90: art. 1º, 
VII, “b”, c/c art. 
1º, IV, “a” c/c 
art. 1º, II, “l”. 

 3 MESES 3 MESES 

Cargo em Comissão LC 64/90: 
art. 1º, IV, 
“a”, c/c art. 
1º, II, “l”. 

LC 64/90: art. 1º, 
VII, “a”, c/c 
art.1º, V, “a”, c/c 
art. 1º, II, “l”. 

 3 MESES 3 MESES 

Membros Conselhos 
Municipais - FUNDEB 

LC n.º 64/90: 
art.1º, II, "l" c.c. 
IV, “a” 

LC n. 64/90: art. 
1º, II, "l" c.c. VII, 
“b” c.c. IV, “a” 

Acompanhamento, 
Controle Social 
sobre Distribuição e 
Aplicação dos 
Recursos do Fundo: 
TSE – Acórdão n.º 
19260 (14.02.13) 

3 MESES 3 MSES 

Dirigentes – Conselho 
Deliberativo de Fundo 
de Previdência 
Municipal. 

LC n.º 64/90: 
art. 1º, II, “g” 
c.c. IV, “a” 

LC n.º 64/90: art. 
1º, II, “g” c.c. VII, 
“b” c.c. IV, “a” 

 4 MESES 6 MESES 

 
Diretor e Vice- Diretor 
– Escola Pública. 

LC n.º 
64/90: art. 
1º, IV, "a", 
c/c art. 1º, 
II, "l". 

LC n. 
64/90: art. 
1º, VII, "a", 
c/c art. 1º, 
V, "a", c/c 
art. 1º, II, 
"l". 

 3 MESES 3 MESES 

 
 

Nota 3: Apesar de restar dúvidas quanto ao afastamento dos demais conselhos 
municipais, a exemplo de educação e saúde. Muito embora, em alguns deles, não exista 
a função de aplicação de recurso, somente o controle social, alguns Tribunais se utilizam 
da interpretação ampliativa da norma, para equiparar a função pública/servidor público. 

Nesse sentido: 

 

“Eleições 2016. [...]. Registro de candidatura. Deferimento. Candidato a 
prefeito. Desincompatibilização.  conselho municipal. Equiparação 
servidor público. Interpretação restritiva. Inelegibilidade. Alínea l do 
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inciso II do art. 1º da LC nº 64/90. Não incidência. [...] 1. No presente 
caso não se encontram presentes as condições e requisitos necessários 
para incidir a inelegibilidade pela inobservância do prazo para 
a desincompatibilização. 2. Esta Corte vem decidindo pela 
necessidade de desincompatibilização, no prazo de 3 (três) meses 
antes do pleito, de membros de Conselho Municipal, equiparando-os 
à categoria de servidor público. 3. A analogia que se faz ao texto da lei 
não pode servir como regra geral, principalmente em função de se tratar 
de norma restritiva de direito. Para que se possa dar maior alcance a um 
dispositivo legal, se faz mister que se extraia o sentido da norma 
mediante os próprios elementos por ela fornecidos, aplicando-o, se assim 
se mostrar apropriado, ao caso concreto. 4. As causas de inelegibilidade 
devem ser interpretadas restritivamente, a fim de que não alcancem 
situações não contempladas pela norma e para que se evite ‘a criação de 
restrição de direitos políticos sob fundamentos frágeis e inseguros, como 
a possibilidade de dispensar determinado requisito da causa de 
inelegibilidade, ofensiva à dogmática de proteção dos direitos 
fundamentais’ [...] 5. As regras que prevêm a inelegibilidade não podem 
sofrer alargamento por meio de interpretação extensiva, desconsiderando 
as peculiaridades e a situação real do cidadão, segundo a materialidade 
do caso analisado, sob pena de obstruir o seu direito constitucional de 
lançar-se na disputa do certame eleitoral. O instituto 
da desincompatibilização encontra supedâneo na garantia da isonomia 
entre os candidatos na disputa das eleições. 6. Na espécie, o candidato 
sagrou-se vencedor da disputa pelo cargo de Chefe do Executivo do 
Município de São Francisco de Paula/MG, com 56,92% dos votos válidos, 
concorrendo, inclusive, com o então Prefeito, o qual era candidato à 
reeleição. 7. Não restou evidenciado que a alegada ausência 
de desincompatibilização no prazo legal, ultrapassada em apenas dois 
dias (4.7.2016) o seu limite, contribuiu de alguma forma para o sucesso 
do agravado no pleito, tampouco que tenha ele se valido do cargo ou da 
Administração Pública em proveito da sua candidatura. 8. Cabe ao 
julgador verificar se a norma jurídica atingiu sua finalidade, o que se faz 
possível aplicando-se o ordenamento jurídico a cada caso, segundo suas 
peculiaridades. A capacidade eleitoral passiva é direito fundamental que 
deve ser resguardado, não podendo ser ela afastada, efetivamente, sob o 
manto de uma indevida interpretação por analogia, ao equiparar a função 
do agravado a de um servidor público ordinário, desconsiderando 
particularidades apresentadas na espécie. [...]” 
(Ac. de 29.6.2017 no AgR-REspe nº 28641, rel. Min. Tarcísio Vieira de 
Carvalho Neto.) 
 
  

Assim sendo, muito embora, a jurisprudência declinada, no caso em espécie, tenha sido 
a contrário sensu – é razoável, no sentido de evitar futuras impugnações de candidatura, 
o afastamento ou desincompatibilização, pelo menos 3 (três) meses antes do pleito 
eleitoral.  

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=262723&noChache=1011287681
http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=262723&noChache=1011287681

