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Os Municípios podem instituir aos seus servidores o  salário-família que 
possui caráter provisório e não gera direito adquir ido  

 

  

 O salário-família é um valor pago ao trabalhador conforme o número de 
filhos ou equiparados que possua desde que tenham até 14 anos de idade, 
salvo se inválidos, com qualquer idade.  

 Existem requisitos para a concessão, como o enquadramento no limite 
máximo de renda estipulado pelo governo federal, cujos tetos hoje são a 
remuneração mensal de até R$ 725,02 e o valor a ser recebido é de R$ 37,18 
por dependente e remuneração mensal entre R$ 725,03 e R$ 1.089,72, que  
recebe R$ 26,20 por dependente. 

 

 O empregado solicita o salário-família diretamente ao empregador que 
paga o benefício e depois compensa nas contribuições previdenciárias a que é 
obrigado. Já os demais trabalhadores, como o trabalhador avulso, devem 
requerer o benefício ao sindicato ou órgão gestor de mão de obra ao qual está 
vinculado, e para os trabalhadores que estejam recebendo benefício, ou para 
os aposentados, devem solicitar diretamente no INSS. Logo, o salário-família 
possui como principais requisitos a existência de filho com menos de 14 anos 
de idade ou inválidos de qualquer idade e que o trabalhador receba 
remuneração abaixo do teto. Os valores são atualizados por Portaria Ministerial 
e atualmente1. 

 

 Cumpre ressaltar que o salário-família é benefício pago aos segurados 
da Previdência Social, logo que não seja segurado não pode solicitar o 
benefício e embora o salário-família possa parecer programa político recente, 
na verdade a Lei que o instituiu é do ano de 1963, a Lei nº 4266. Senão 
vejamos: 

 

Art. 1º. O salário-familia, instituído por esta lei, será devido, pelas 
empresas vinculadas à Previdência Social, a todo empregado, como 
tal definido na Consolidação das Leis do Trabalho, qualquer que seja 

                                                 
1  PORTARIA n° 13, DE 09/01/2015.  PERÍODO: A partir de 01/01/2015. FAIXA 1 Até 
725,02 cota 37,18(em R$).  FAIXA 2 (em R$) de 725,03 a 1.089,72 cota 26,20. 
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o valor e a forma de sua remuneração, e na proporção do respectivo 
número de filhos. 

Art. 2º. O salário-família será pago sob a forma de uma quota 
percentual, calculada sobre o valor do salário-mínimo local, 
arredondado esta para o múltiplo de mil seguinte, por filho menor de 
qualquer condição, até 14 anos de idade. 

[...] 

 

  Na Constituição Federal de 1988, o salário-família está regrado 
no artigo 7º, inciso XII, que refere que o mesmo é pago em razão do 
dependente do trabalhador de baixa renda definido em lei, estendido aos 
servidores públicos conforme art. 39, § 3º, podendo a lei estabelecer requisitos 
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Senão 
vejamos: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 

[...] 

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de 
baixa renda nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 

 

Art. 39. [...] 

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto 
no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e 
XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de 
admissão quando a natureza do cargo o exigir . (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

  Os servidores públicos federais são regidos por lei própria, a Lei 
8112 de 1990, e regula o salário-família para os mesmos, no artigo 197 e 
seguintes:  

 

Art. 197.  O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, 
por dependente econômico. 

        Parágrafo único.  Consideram-se dependentes econômicos para 
efeito de percepção do salário-família: 

        I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados 
até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e 
quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade; 

        II - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização 
judicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo; 
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        III - a mãe e o pai sem economia própria. 

[…]  

 

   

 

  Logo, os servidores públicos federais possuem direito a salário-
família conforme os requisitos de seu estatuto. Diferencia-se do salário-família 
dos trabalhadores gerais, em vários aspectos, como os dependentes e a idade 
limite. 

 

  Os Municípios também podem, a seu critério, instituir para seus 
servidores o salário-família, eis que são livres para organizar o seu quadro de 
servidores já que as relações mantidas entre a Administração e seus servidores 
não se baseiam em vínculo privado, contratual e sim pela natureza institucional 
do vínculo.  

  Ressalta-se que o servidor público sempre estará submetido a lei, 
ao estatuto, os quais não são realizados por cordo de vontades, e sim imposta 
unilateralmente pelo Estado. Logo, o Estado pode, quando bem entender, 
alterar as regras sem que o servidor possa se opor à mudança das condições 
da prestação do serviço, da forma de retribuição, de direitos e vantagens, etc.  

  Para a concessão de salário-família aos seus servidores, antes 
terá o Município que criá-lo por lei, eis que a Administração, só pode atuar 
conforme a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89), princípio da legalidade. 

  

  A jurisprudência ainda entende que a atuação administrativa 
também deverá se pautar pelo respeito ao princípio da proporcionalidade ou 
razoabilidade, operando como critério de interpretação da Constituição e de 
aplicação obrigatória pelo administrador em seus atos, conforme prevê a 
Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no seu art. 192. 

 

  Os municípios possuem competência para organizar o seu 
funcionalismo, através da elaboração do regime jurídico dos seus servidores, 
conforme art. 30, I, da Constituição Federal, tratando a seu critério do  
estabelecimento de valores, condições e limites para a concessão do salário-
família.  

  Sendo assim, os Municípios, também podem simplesmente optar 
por copiar o regramento disposto na legislação do Regime Geral de 
Previdência Social, ou seja, podem criar um sistema de equivalência com o 

                                                 
2  TJ-RS. Apelação Cível Nº 70051386910 
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âmbito federal, concedendo o benefício somente aos servidores de baixa 
renda, nos termos do artigo 7º, inciso XII, e 39, § 3º, da CF.  

  E assim o fazendo, e remetendo aos mesmos requisitos do 
âmbito federal, não poderá o servidor que esteja fora destes requisitos 
perceber o benefício. 

   

 

  A Jurisprudência dominante não dá razão ao servidor que alegar 
direito adquirido por ter recebido o benefício antes da EC 20 de 1998, que 
referiu ser o salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de 
baixa renda nos termos da lei, eis que o benefício tem nítido caráter 
temporário. Senão vejamos: 

 

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ. 
SALÁRIO-FAMÍLIA. EC Nº 20/98. LEI-PORTO VERA CRUZ Nº 
695/2005. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO. 

A apelante foi nomeada para o cargo de Oficial Administrativo em 
02OUT03, portanto, já quando em vigor a EC nº 20/98. A legislação 
municipal, por outro lado, também determina que o pagamento do 
salário família respeite os limites da legislação federal. No caso, o 
vencimento da apelante está acima do patamar estabelecido pela 
Portaria Interministerial nº 02/1012, razão por que não tem direito ao 
pagamento vindicado. PRECEDENTES CONFERIDOS. APELAÇÃO 
IMPROVIDA.DECISÃO MONOCRÁTICA. AC Nº 70051386910. Porto 
Alegre, 22 de dezembro de 2015. 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CERRITO. SALÁRIO-
FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. INEXISTÊNCIA DE 
DIREITO ADQUIRIDO. CONSTITUCIONALIDADE.  

Possibilidade de discussão acerca do direito ao recebimento de 
salário-família frente à EC 20/98, em sede de ação civil pública, uma 
vez que a discussão sobre paira sobre o controle difuso de 
constitucionalidade, não se tratando, pois, de discussão de 
constitucionalidade em tese. Análise do mérito nos termos do art. 515, 
§3º, do CPC, que contempla a regra da causa madura. A alteração 
legislativa ocorrida com a EC 20/98, que alterou os  requisitos 
para o recebimento do salário-família, não se afigu ra 
inconstitucional.  A modificação de critérios para o recebimento 
do salário-família, mediante Emenda Constitucional,  não 
constitui violação a direito adquirido , seja por inexistir direito 
adquirido a regime jurídico, seja por não se tratar  de redução de 
vencimentos, porque o salário-família constitui ver ba temporária 
sujeita a determinadas condições.  

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.  

(AC nº 70044075810, Quarta Câmara Cível, relator Des. José Luiz 
Reis de Azambuja, julgado em 25JUL12). 
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APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVO 
HAMBURGO. SALÁRIO-FAMÍLIA. LEI MUNICIPAL Nº 154/92 QUE 
REMETE A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FEDERAL NO QUE SE 
REFERE A VALORES, CONDIÇÕES E LIMITES PARA A 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.  

1. Embora os municípios detenham competência para organizar o seu 
funcionalismo, mediante a elaboração do regime jurídico dos 
servidores, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal, em 
relação ao estabelecimento de valores, condições e limites para a 
concessão do salário-família, o Município de Novo Hamburgo optou 
por aplicar o disposto na legislação do Regime Geral de Previdência 
Social.  

2. In casu, as Fichas Financeiras acostadas aos autos indicam que a 
servidora recebeu remuneração mensal superior ao definido pela 
legislação do RGPS, para a percepção do salário-família.  

APELAÇÃO DESPROVIDA.  

(AC nº 70044107688, Quarta Câmara Cível, relator Des. Eduardo 
Uhlein, julgado em 2JUN12).  

APELAÇÕES CÍVEIS - SERVIDOR PÚBLICO. FUNDAÇÃO 
HOSPITAL DE CLÍNICAS CENTENÁRIO. SALÁRIO-FAMÍLIA. 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. APLICAÇÃO DAS LEIS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO (Nºs 3.729/91, 5.167/02 e 
5.700/05). [...] 

- A Lei Municipal nº 5.700, regulamentando a Lei nº 5.167/2001 
vinculou, a contar de outubro de 2005, o valor do t eto para a 
percepção do salário-família à legislação federal. Hipótese em 
que a autora percebe vencimentos acima do teto esti pulado na 
legislação local. Vinculação do ente público ao pri ncípio da 
legalidade, inserto no artigo 37 da Carta Federal.  

- Ausência de afronta a direito adquirido e a ato j urídico perfeito, 
porquanto a legislação municipal simplesmente adequ ou-se à 
Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar teto remune ratório para 
a percepção do salário-família, o que é possível em  face da 
redação do art. 13, bem como da competência outorga da aos 
Municípios para legislar sobre assuntos de interess e local (art. 
30, I, da Constituição Federal).  

- Possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade para 
pessoa jurídica que não possui fins lucrativos e comprova, pela prova 
judicializada, estar passando por dificuldades financeiras.  

NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E 
PROVERAM O RECURSO DA RÉ.  

(AC nº 70038764866, Terceira Câmara Cível, relatora Desª Matilde 
Chabar Maia, julgado em 31MAI12). 

   

  Portanto, a jurisprudência entende que pode a Lei Municipal 
vincular o valor do teto para a percepção do salário-família à legislação federal, 
inclusive alterando suas regras para se adaptar a alteração legislativa ocorrida 
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com a EC 20/98, que alterou os requisitos para o recebimento do salário-
família. Por óbvio, a modificação de critérios para o recebimento do salário-
família, mediante Emenda Constitucional, não constitui violação a direito 
adquirido, seja por inexistir direito adquirido a regime jurídico, seja por não se 
tratar de redução de vencimentos, porque o salário-família constitui verba 
temporária sujeita a determinadas condições, não cabendo ao servidor que 
antes recebia o benefício, alegar direito adquirido.  
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Prazo de desincompatibilização do dirigente de clas se (sindical) que 
pretenda se candidatar a Prefeito e ou Vice-Prefeit o e ou a Vereador nas 
eleições de 2016  

 

 

 A Constituição Federal traz casos de inelegibilidade e também 
confere a Lei Completar a possibilidade de estabelecer outros casos de 
inelegibilidade com o objetivo de salvaguardar a probidade administrativa, a 
moralidade para exercício de mandato, levando em consideração a própria vida 
pregressa do candidato, bem como a normalidade e legitimidade das eleições 
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, 
cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Senão vejamos: 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos 
da lei, mediante: 

[...] 

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e 
os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade 
administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada 
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das 
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou 
indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, 
de 1994)  

 

 A Lei Complementar citada é a nº 64 de 1990, que estabelece, de 
acordo com o art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, 
prazos de cessação e estabelece em seu art. 1, inciso II, alínea “g”  que, não 
podem ser eleitos para Presidência e Vice-Presidência aqueles que não 
tenham se afastado do cargo ou função de direção, dentre outras, em 
entidades de classe, 4 meses  anteriores ao pleito. Senão vejamos: 

 

 
Art. 1º São inelegíveis:  
 
[...] 
 

    II - para Presidente e Vice-Presidente da República:  
 

[…] 
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  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;  
 
 
 

  Municípios podem ceder servidor público para ocupar cargo 
de dirigente sindical e nessa hipótese o servidor cedido a sindicato mantido 
parcial ou totalmente pelas contribuições impostas pelo Município, que queira 
candidatar-se a Prefeito e ou Vice-Prefeito ou a Vereador deve se afastar do 
cargo 4 meses antes do pleito.  
 
  Ressalta-se que se o sindicato não for mantido pelas 
contribuições impostas pelo Município não incidirá a regra de 
desincompatibilização, não devendo o servidor se afastar do cargo. Senão 
vejamos: 

 
 
 
“Registro - Manifestação favorável do Ministério Público - Fato 
Superveniente - Revisão. A manifestação favorável ao registro, 
formalizada pelo Ministério Público, pode ser revista, sem o óbice da 
preclusão, uma vez haja surgido fato superveniente. [...]. Registro - 
Desincompatibilização. A regra da alínea g do inciso II do artigo 1º 
da Lei Complementar nº 64/1990 pressupõe seja a ent idade de 
classe mantida, total ou parcialmente, por contribu ições 
impostas pelo Poder Público ou com recursos arrecad ados e 
repassados pela Previdência Social. Não percebendo o Sindicato 
valor de tais origens, descabe exigir a desincompat ibilização de 
dirigente, para concorrer a cargo eletivo.”  

(Ac. de 23.11.2010 no RO nº 220115, rel. Min. Marco Aurélio.) 

 

 “Consulta [...]. Recebimento de vencimentos de dirigente ou 
representante sindical. Candidato ao cargo de prefeito ou vereador. 
Matéria que escapa aos lindes do Direito Eleitoral. [...] Dirigente ou 
representante de entidade municipal, estadual ou nacional que não 
receba imposto sindical ou qualquer outro tipo de recurso público. 
Necessidade de afastamento para a candidatura a prefeito ou 
vereador. [...] Dirigente ou representante de associação profissional 
não reconhecida legalmente entidade sindical e que não receba 
recursos públicos. Candidatura a prefeito ou vereador. Não está 
sujeito a desincompatibilização.” 

(Res. n° 20.590, de 30.3.2000, rel. Min. Eduardo Al ckmin.)  
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  A desincompatibilização exige o real afastamento do servidor 
público cedido, do cargo de dirigente, das atividades de dirigente sindical, ou 
seja, se o mesmo é transferido para outro cargo dentro do sindicato, mas 
continua exercendo as mesmas atividades de dirigente, será inelegível. Senão 
Vejamos: 
 
   

“[...] Registro. Desincompatibilização. Ausência. [...] A prática de ato 
típico de administração, consistente no endosso de cheque, induz 
inelegibilidade por ausência de desincompatibilização. [...]” NE: “[...] ‘o 
recorrente apenas aparentemente passou a presidência do sindicato 
[...] continuando de fato a exercer o cargo.’ [...]” 

(Ac. de 15.9.2004 no REspe n° 22.754, rel. Min. Hum berto Gomes 
de Barros.)  

 
“Inelegibilidade (LC n° 64/90, art. 1°, II, g): incidência: dirigente 
sindical: exercício de fato da presidência após o afastamento formal 
no prazo legal. 1. Incide a inelegibilidade do art. 1°, II, g, LC n° 64/90 
sobre presidente de sindicato, entidade mantida parcialmente com 
contribuição social (CF art. 8°, IV), de natureza tributária (CF, art. 
149). 2. É inelegível o presidente de sindicato que, embora 
formalmente afastado no prazo legal de desincompatibilização, 
posteriormente, exerce função do cargo, independente de saber-se 
da validade do ato praticado.” NE: Candidatura a vereador. 

(Ac. n° 12.739, de 24.9.92, rel. Min. Sepúlveda Per tence.)  

  

  Os precedentes do TSE são no sentido de que aplica-se ao 
dirigente de associação sindical o prazo de quatro meses para 
desincompatibilização, previsto no artigo 1º, II, g, da LC nº 64/90, também para 
disputar os cargos de governador de estado, senador ou deputado federal. 
Senão vejamos: 
 
 

“Consulta. Desincompatibilização de dirigente sindical. Resposta 
afirmativa. 1. Na linha dos precedentes do TSE, aplica-se ao dirigente 
de associação sindical de grau superior o prazo de quatro meses 
para desincompatibilização, previsto no artigo 1º, II, g, da LC nº 
64/90, para disputar os cargos de governador de estado, senador ou 
deputado federal. 2. Consulta respondida afirmativamente quanto ao 
item ‘a’, prejudicado o item ‘b’.” 

(Res. nº 23.239, de 30.3.2010, rel. Min. Fernando G onçalves.)  

 

 



 
 
                                                                 Guia do Servidor Público 
 

 

Centro de Estudos para Administração Pública Editora Ltda.  

  Quanto ao afastamento a jurisprudência entende que não é 
definitivo, e se eleito o candidato dirigente de sindicato, a licença é que faz 
cessar a atividade. Senão vejamos: 
 

“Consulta. Dirigente sindical. Candidato a deputado estadual ou 
distrital. Desincompatibilização. Necessidade. Prazo. 4 meses. 
Afastamento não definitivo.” NE: “O prazo de desincompatibilização 
previsto no art. 1°, inciso II, alínea g, da Lei Complementar n° 64/90, 
é de 4 (quatro) meses, sendo suficiente, no caso, quanto ao detentor 
de mandato eletivo, a licença a desaguar na cessação da atividade.” 

(Res. n° 22.194, de 25.4.2006, rel. Min. Gilmar Men des.)  

 

  Aplica-se o mesmo entendimento para os cargos de Prefeito e ou 
Vice-Prefeito e ou Vereador, devendo o dirigente sindical desincompatibilizar-se 
no prazo de 4 meses antes do pleito. Senão vejamos: 
 
 

“[...] O dirigente sindical deverá desincompatibilizar-se no prazo de 4 
(quatro) meses antes do pleito para candidatar-se ao cargo de 
prefeito ou vereador.” NE: LC n° 64/90, art. 1°, II, g. 

(Res. n° 20.623, de 16.5.2000, rel. Min. Maurício C orrêa;no mesmo 
sentido o Ac. n° 13.763, de 3.2.97, rel. Min. Franc isco Rezek;e a 
Res. n° 19.558, de 16.5.96, rel. Min. Diniz de Andr ada.) 

 

 
“Dirigente sindical, para candidatar-se a prefeito, deverá 
desincompatibilizar-se do cargo quatro meses antes do pleito, prazo 
que não se altera em virtude de ser gestor de contribuições 
parafiscais, em face do disposto no art. 1°, IV, da LC n° 64/90, que 
estabelece idêntica exigência (precedente: Res. n° 12.499).” NE: LC 
n° 64/90, art. 1°, II, g. 

(Res. n° 19.566, de 23.5.96, rel. Min. Costa Leite. ) 

 
 
  Conclui-se que o servidor cedido para ocupar o cargo de dirigente 
de sindicato que seja mantido parcial ou totalmente pelas contribuições 
impostas pelo Município, que queira candidatar-se a Prefeito e ou Vice-Prefeito 
ou a Vereador deve se afastar do cargo 4 meses antes do pleito, sob pena de 
caracterização de inelegibilidade. Bem como, a desincompatibilização exige o 
real afastamento do candidato, do cargo de dirigente, afastamento total das 
atividades de dirigente sindical, não se admitindo burla da regra, transferindo o 
mesmo para outro cargo dentro do sindicato, e de forma simulada continuando 
a exercer as mesmas atividades de dirigente, o que lhe tornará inelegível. 
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Afastamento do Conselheiro Tutelar para concorrer a  mandato eletivo em 
2016 
 
   

   
O afastamento do conselheiro tutelar para concorrer ao mandato 

eletivo de vereador, vice-prefeito ou prefeito já foi alvo de intensa discussão 
nas eleições anteriores e a cada nova eleição a matéria vem a tona. Assim, 
visando responder as principais dúvidas sobre o tema é que nos dedicamos a 
essa matéria. 

 
Os dois primeiros pontos são a necessidade de afastamento e o 

prazo para tanto. Essas duas questões são respondidas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral nos seguintes termos: 

 
“Registro de candidato. Conselheiro tutelar. Município. 
Eleição proporcional. Desincompatibilização. O 
conselheiro tutelar do município que desejar candidatar-se 
ao cargo de vereador deve desincompatibilizar-se no 
prazo estabelecido no art. 1°, II, l, c.c. IV, a , da LC n° 
64/90. Não conhecimento.” NE: Membro do Conselho 
Tutelar previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
(Ac. n° 16.878, de 27.9.2000, rel. Min. Nelson Jobim.) 
  
“Inelegibilidade. Prazo de desincompatibilização. 
Presidente do Conselho Municipal da Criança (Lei n° 
8.069/90, art. 88, II). Inexistência de previsão legal, bem 
assim de prazo de desincompatibilização, para os 
membros do Conselho Municipal da Criança. Consulta 
respondida negativamente.” NE: A consulta indagava se 
necessária a desincompatibilização de membros do 
Conselho Tutelar. A resposta no sentido da 
desnecessidade de afastamento, contudo, foi fundada na 
Resolução n° 14.265, de 19.4.94, que tratava de membros 
do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 
(Res. n° 19.553, de 14.5.96, rel. Min. Walter Medeiros;no 
mesmo sentido a Res. n° 19.568, de 23.5.96, rel. Min. 
Diniz de Andrada.) 
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O prazo para afastamento é o do art. art. 1°, II, l, da Lei 
Complementar n° 64/90, ou seja, 3 meses antes da eleição. O problema é que 
o dispositivo legal está assim escrito: 

 
 
 I) 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; 

 
O que geram duas novas dúvidas: O afastamento é definitivo ou 

temporário? É remunerado ou não? 
 
Ambas as questões são pertinentes na medida em que o texto 

legal utilizou a expressão “servidores públicos” e ao final afirmou “garantido o 
direito à percepção dos seus vencimentos integrais”. Em uma interpretação 
literal não existiriam muitas dúvidas quanto a pertinência da licença 
remunerada, ocorre que o entendimento sobre o tema não é esse. 

 
O Poder Judiciário faz uma restrição ao interpretar a norma, 

afirmando que a licença remunerada é aplicável exclusivamente ao servidor 
efetivo, afastando assim, os demais casos, incluindo a do Conselheiro Tutelar. 
Senão vejamos: 

 
 

AÇÃO DIRETA. LEI MUNICIPAL. CONSELHO TUTELAR. 
REQUISITOS. PROIBIÇÃO DE ATIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA. 
LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO.  

1. As funções administrativas devem ser exercidas com 
impessoalidade e imparcialidade. Art. 37, caput, da CR.  

2. O legislador pode impor restrições ao exercício de cargos e 
empregos públicos destinadas a assegurar a impessoalidade no 
exercício da função pública.  

3. A proibição do exercício de atividade político-part idária por 
membro do conselho tutelar constitui-se em medida q ue visa a 
garantir a impessoalidade e a imparcialidade no exe rcício de 
função pública, não violando a liberdade de associa ção 
assegurada na Constituição da República.  

4. A liberdade de filiação a partido político não impede o legislador de 
vedar o exercício de atividade político-partidária por ocupantes de 
cargos e funções públicas. Harmonização entre a liberdade de filiação 
a partido político e os princípios da impessoalidade e imparcialidade. 
Cabe ao interessado optar pelo exercício da liberdade de filiação ou 
pelo exercício do cargo de conselheiro tutelar, segundo seus 
interesses. 
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AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA. 

 

Ademais, embora a atividade do Conselheiro Tutelar seja, de fato, de 
dedicação exclusiva, como prevê o parágrafo único do art. 30 da Lei 
Municipal nº 5.276/08 (fl. 56), não há equiparação ao servidor 
público, sendo os Conselheiros considerados tão som ente 
particulares em colaboração com o Poder Público.  

Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHEIRO TUTELAR. VANTAGENS 
PECUNIÁRIAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.  
O Conselheiro Tutelar é agente público que exerce u m serviço 
público relevante; é particular em colaboração com o Poder 
Público, não se estendendo a ele garantias assegura das 
constitucionalmente e no Regime Jurídico Único aos servidores 
públicos. Princípio da legalidade. Somente através de lei podem 
ser concedidas remuneração e outras vantagens ao Co nselheiro 
Tutelar.  

DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 
70033524539, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 02/12/2010) 

 

Recordo que os Municípios têm competência para legislarem sobre 
assuntos de natureza local (Constituição Federal, art. 30, inciso I), de 
modo que podem dispor sobre a remuneração e vantagens de seus 
servidores, bem como dos particulares em colaboração com o Poder 
Público, tais como os Conselheiros Tutelares. 
Não sendo servidor público em sua acepção estrita, não se 
aplica ao Conselheiro Tutelar o disposto na letra l  do inciso II do 
art. 1º da Lei Complementar nº 64/90 3, prevendo a concessão de 
licença remunerada ao servidor para concorrer a man dato 
eletivo.  

Neste sentido, cito o seguinte acórdão: 

ADMINISTRATIVO. CONSELHEIRO TUTELAR. LI CENÇA 
REMUNERADA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. FALTA DE 
PREVISÃO NA LEI LOCAL. INADMISSIBILIDADE.  

1. O Conselheiro Tutelar, que é particular que colabor a com a 
Administração, não pertence à categoria dos servido res 
públicos, e, portanto, não é beneficiado pelo dispo sto no art. 1.° 
da Lei 64/90 . Por outro lado, competindo à lei local estabelecer o 
regime jurídico dos conselheiros, a teor do art. 134 da Lei 8.069/90, e 
não prevendo a Lei 4605/91, do Município de Lajeado, licença 
remunerada para concorrer a cargo eletivo, e, ainda, declara que o 

                                                 
3  Art. 1º São inelegíveis: 
 [...] 
 II - para Presidente e Vice-Presidente da República: 
 [...] 
 I) 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; 
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conselheiro não integra o funcionalismo, nenhuma ilegalidade ou 
abuso praticou a Administração, que negou a licença remunerada, 
pois só pode agir nos termos antecipadamente previstos em lei.  

2. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70002477313, 
Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Araken de 
Assis, Julgado em 13/08/2003) [grifei] 

 

3. Ante o exposto, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. LICENÇA 
REMUNERADA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. 
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA LEI LOCAL. INADMISSIBILIDADE. 
Ilegitimidade recursal da Prefeita Municipal para a interposição de 
apelação, pois a autoridade coatora é notificada apenas para prestar 
informações, sendo parte legítima para recorrer a pessoa jurídica de 
direito público afetada pela concessão da ordem. O Conselheiro 
Tutelar, não é servidor público, portanto, não tem direito à 
licença remunerada para concorrer a cargo eletivo, nos termos 
do art. 23, da Lei nº 083/2006.  NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO 
E, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMARAM A SENTENÇA 
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. (Apelação Cível Nº 
70027377019, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 19/08/2009). 

 
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. 
CONSELHEIRO TUTELAR. LICENÇA REMUNERADA PARA 
CONCORRER A CARGO ELETIVO. FALTA DE PREVISÃO NA LEI  
LOCAL . INADMISSIBILIDADE. Conselheiro Tutelar. Natureza 
jurídica da função. Particulares em colaboração com  o Poder 
Público. Conquanto a função de conselheiro tutelar possa ser 
remunerada, ele não pode ser considerado funcionári o público 
"stricto sensu, e, portanto, não é beneficiado pelo  disposto no 
art. 1.° da Lei Complementar federal nº 64/90.  APELAÇÃO 
DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME 
NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70029378338, 
Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Carlos 
Branco Cardoso, Julgado em 03/06/2009). 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHEIRO TUTELAR.  
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 
MATÉRIA ELEITORAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. 
NECESSIDADE. LICENÇA REMUNERADA PARA CONCORRER A 
CARGO ELETIVO. FALTA DE PREVISÃO NA LEI LOCAL. 
ADMISSIBILIDADE DO AFASTAMENTO, SEM, CONTUDO, 
PERCEPÇÃO DE VANTAGENS . 1. A legislação municipal (LM nº 
4.729/07), ao instituir a vedação dos Conselheiros à candidatura e ao 
exercício de mandato eletivo, invadiu esfera de competência 
legislativa privativa da União, sendo a competência local limitada 
apenas para legislar sobre o funcionamento e a organização dos 
Conselhos Tutelares. 2. É obrigatória a desincompatibilização de 
Conselheiro Tutelar para concorrer a mandato políti co eletivo, no 
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caso, vereadora do Município de Montenegro. 3. O Co nselheiro 
Tutelar, como particular em colaboração com o Poder  Público, 
não é considerado servidor público, não tendo direi to a licença 
remunerada para concorrer a cargo eletivo,  pois compete à lei 
local estabelecer o regime jurídico, conforme dispõe o art. 134 da Lei 
nº 8.069/90, e, no caso, inexiste essa previsão na lei local. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de 
Instrumento Nº 70025373044, Quarta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 
24/09/2008). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSELHEIRO TUTELAR. 
LICENÇA REMUNERADA PARA CONCORRER A CARGO 
ELETIVO. FALTA DE PREVISÃO NA LEI LOCAL. 
INADMISSIBILIDADE.  1. Conselheiro Tutelar. Natureza jurídica da 
função. Particulares em colaboração com o Poder Público. 
Conquanto a função de conselheiro tutelar possa ser  
remunerada, ele não pode ser considerado funcionári o público 
stricto sensu, e, portanto, não é beneficiado pelo disposto no art. 
1.° da Lei Complementar federal nº 64/90. 2. A Lei Federal nº 
8.069/90 (ECA), em seu art. 134, prevê que a lei mu nicipal 
determinará eventual remuneração aos membros do con selho 
tutelar. Não prevendo a lei local licença remunerad a para 
concorrer a cargo eletivo, nenhuma ilegalidade ou a buso de 
poder praticou a Administração municipal, que negou  a licença 
remunerada, pois só pode agir nos termos antecipada mente 
previstos em lei.  3. A própria Lei Municipal nº 1.710/93, no parágrafo 
1º do seu artigo 25, dispõe que a remuneração eventualmente fixada 
não gera relação de emprego com o Poder Público Municipal. 
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APELAÇÃO 
PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (Apelação e 
Reexame Necessário Nº 70010855401, Quarta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado 
em 27/07/2005). 

 

 
Conclui-se que o afastamento via de regra se dá de forma 

definitiva e sem remuneração, mas, como pode ser observado nos julgados a 
lei local pode estabelecer a licença remunerada, não se aplicando, contudo, a 
licença para concorrer a mandato eletivo fixado no regime jurídico dos 
servidores. 
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Afastamento do Tesoureiro para Concorrer a Mandato Eletivo em 2016  
 
 
A questão do afastamento do cargo de tesoureiro para concorrer a 

mandato eletivo de vereador, prefeito ou vice-prefeito é das mais 
controvertidas, haja vista a necessidade de exame das atribuições do cargo. 

 
O ponto central está no fato de que a maior parte dos cargos de 

tesoureiro terem em suas a atribuições “arrecadação ou fiscalização de 
impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou 
para aplicar multas relacionadas com essas atividades”, o que atrai o prazo da 
Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, “d”, ou seja, de 4 (quatro) a 6 (seis) 
meses antes da eleição (dependendo se o cargo é majoritário ou proporcional). 
Caso não haja o prazo é de três meses, logo, igual aos demais servidores 
efetivos, senão vejamos: 

 
 

Recurso. Impugnação de registro de candidaturas. Descumprimento, 
pelo impugnado candidato a prefeito e exercente do cargo de 
tesoureiro da prefeitura, do prazo de desincompatibilização disposto 
no art. 1º, II, "d", da Lei Complementar n. 64/90. 
 Atribuições previstas no referido dispositivo inaplicáveis ao cargo de 
tesoureiro. Observância, pelo recorrente candidato ao Executivo 
municipal, do prazo de afastamento de três meses adequado à 
espécie, fixado no art. 1º, II, "l", da supracitada lei. 
 Provimento. 
  
(RECURSO - REGISTRO DE CANDIDATO nº 63, Acórdão de 
05/08/2008, Relator(a) DRA. VANDERLEI TERESINHA TREMEIA 
KUBIAK, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 
05/08/2008) 
 
Consulta. Eleições 2006. Afastamento. Tesoureiro municipal. Lei 
Complementar nº 64/90. 
 Submetem-se à regra geral do prazo de três meses de 
desincompatibilização os tesoureiros de município que pretendam se 
candidatar a cargos eletivos federais ou estaduais, salvo se 
exercerem as atividades descritas na alínea II, d, do art. 1° da Lei 
Complementar nº 64/90. Nessa hipótese, sujeitam-se ao prazo de 6 
meses. Garantia do direito de percepção dos vencimentos integrais 
no período do afastamento. 
  
(CONSULTA nº 22006, Acórdão de 16/03/2006, Relator(a) DR. 
PAULO SÉRGIO SCARPARO, Publicação: DJE - Diário de Justiça 
Estadual, Tomo 048, Data 20/03/2006, Página 91 ) 
 
Recurso. Impugnação de registro de candidatura. Tesoureiro de 
sindicato. Desincompatibilização intempestiva. 
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 Sendo assegurado por lei ao sindicato o recebimento de recursos 
públicos e de contribuição social de natureza tributária, é necessária 
a desincompatibilização do recorrente 4 meses antes do pleito, a teor 
do art. 1º , II, "g", da Lei Complementar nº 64/90. 
 Provimento negado. 
  
(RECURSO - REGISTRO DE CANDIDATO nº 3892004, Acórdão de 
31/08/2004, Relator(a) DR. DÁLVIO LEITE DIAS TEIXEIRA, 
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 31/08/2004 ) 

 
Assim, o servidor que exerce função de mero caixa, tem o 

afastamento geral dos servidores efetivos de três meses antes da eleição. 
 
Como uma boa parte dos tesoureiros tem funções fazendárias em 

face da competência de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de 
caráter obrigatório, passamos a examinar essa hipótese. 

 
Com a atribuição já mencionada o prazo sobe para quatro (para 

concorrer a prefeito ou vice-prefeito) ou seis meses (para concorrer a 
vereador), mas a previsão de licença remunerada é de apenas três meses. 

 
O e. Tribunal Superior Eleitoral já teve o entendimento no sentido 

de que o afastamento era não remunerado pelos seis meses (Resolução nº 
19.506, Consulta nº 73, 16.04.96). Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça 
pacificou o entendimento de que o caso da alínea II, d, do art. 1° da Lei 
Complementar nº 64/90, é possível o pagamento de remuneração integral por 
todo o período de afastamento: 

 
SERVIDOR PUBLICO. PERCEPÇÃO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. 
PLEITO MUNICIPAL. 
1. E POSSIVEL A PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS INTEGRAIS 
POR AGENTE FISCAL DE RENDAS DURANTE O PERIODO DE 
AFASTAMENTO PARA CONCORRER A PLEITO MUNICIPAL. 
2. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
(REsp 58.129/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA 
TURMA, julgado em 22/04/1997, DJ 19/05/1997, p. 20685) 

 
 
O e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a seu 

turno também vem garantindo a remuneração integral no caso em tela: 
 

Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL. CARGO DE TESOUREIRO 
MUNICIPAL. DIREITO À LICENÇA PARA CONCORRER A 
CARGO ELETIVO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. PLEITO 
DE LICENÇAPELO PERÍODO DE SEIS MESES.  DEFERIMENTO 
DE REMUNERAÇÃO POR TRÊS MESES DE LICENÇA. 
ILEGALIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. O ato impugnado 
caracterizou entrave ao exercício do direito político de ser votado, 
garantido pela Constituição Federal, uma vez que reduziu os 
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vencimentos do servidor, prejudicando o seu sustento e de sua 
família. Diferença que é devida. Sentença de procedência mantida. 
Precedentes desta Corte catalogados. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 
(Apelação e Reexame Necessário Nº 70028133528, Terceira Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro 
Pacheco, Julgado em 27/09/2012) 

 
 

Assim, a questão central passa a ser o exame das atribuições do 
cargo específico para delimitar se o afastamento se dará por três meses, como 
os demais servidores efetivos em geral, ou no caso de ter competência de 
arrecadação de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, hipótese 
em que a licença será de quatro meses (caso de candidato a cargo majoritário) 
ou seis meses (sendo candidato ao parlamento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
                                                                 Guia do Servidor Público 
 

 

Centro de Estudos para Administração Pública Editora Ltda.  

Afastamento do servidor equivalente a secretário mu nicipal para 
concorrer a mandato eletivo em 2016  

 
 
Esta figura é bem comum na administração pública de todas as 

esferas de governo, geralmente é um administrador de entidade da 
administração indireta municipal, mas também podem ocorrer casos na 
administração direta. 

 
A questão é identificar quais os cargos comissionados ou funções 

gratificadas (via de regra) são equivalentes para fins eleitorais. 
 
De plano é necessário esclarecer que a discussão reside na 

aplicação do art. 1º III, b, 4 da Lei Complementar nº 64/90, que expõe: 
 
Art. 1º (...) 
III - para Governador e Vice-Governador de Estado e do 
Distrito Federal: 
(...) 
b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente 
de seus cargos ou funções: 
(...) 
4 - os Secretários da Administração Municipal ou 
membros de órgãos congêneres.  

 
 
  Isto porque nos termos da jurisprudência especializada outros 
cargos que não os de secretários podem ser a estes equiparados, 
considerando o dispositivo em questão, senão vejamos: 
 
 

(…) Registro de candidatura. Servidor público municipal. 
Desincompatibilização. Vereador ou prefeito. Prazo. Até três meses 
antes do pleito (art. 1o, II, l, LC no 64/90).” NE: Diretor do 
Departamento de Obras e Serviços Urbanos, cargo de provimento 
efetivo; candidatura a prefeito. O TRE entendeu que tal cargo 
equivaleria ao de secretário municipal, sendo necessário o 
afastamento no prazo de quatro meses antes das eleições. “Os 
cargos de secretários da administração municipal e aqueles que lhes 
são congêneres (LC no 64/90, art. 1o, III, b, 4) pressupõem 
investidura de natureza política. Não devem ser confundidos com 
cargos da administração, de provimento efetivo. Incide, no caso, a 
regra geral da alínea l do inciso II do art. 1o da LC no 64/90. (Ac. no 
22.164, de 3.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

 
  Assim, o exame da matéria passa pela análise deste cargo na 
estrutura hierárquica do Poder Executivo (via de regra). 
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Os casos mais simples são aqueles em que a própria norma local 

concede ao titular de determinado cargo status de secretário. Mas também é 
possível que a lei não o faça expressamente. 

 
Nas situações não expressas há que se ponderar as atribuições 

do cargo, que devem ter poderes inerentes aos secretários municipais ou 
ainda, funções de acompanhamento da atuação de secretários municipais. 

 
Vale lembrar que em regra os servidores têm prazo de 

desincompatibilização na alínea l do inciso II do art. 1º da LC nº 64/90, ou seja, 
três meses antes do pleito, senão vejamos: 

 
 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO 
COMISSIONADO ESTÁ SUJEITO À DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NO 
PRAZO DE TRÊS MESES PARA O CARGO DE VEREADOR OU 
PREFEITO.  (CTA-599, Decisão 20618, Min. Relator JOSÉ 
EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN, DJ - Diário de Justiça, Volume 1, 
Data 23/06/2000, Página 89) 

 
Contudo, em se tratando de servidores com status de secretário 

este deve observar o prazo de desincompatibilização de quatro meses antes da 
eleição para concorrer aos cargos de prefeito ou vice-prefeito, e seis meses 
para se candidatar ao cargo de vereador. 

 
Ressalta-se que se o servidor ocupante do cargo equivalente ao 

secretário municipal também possuir cargo efetivo, ele retorna ao cargo efetivo, 
para cumprir o prazo geral de afastamento, salvo as exceções previstas na Lei 
Complementar nº 64/90. 

 
 
Consulta. Eleições municipais. Servidores públicos candidatos 
ocupantes de cargo em comissão. Desincompatibilização. Não se 
aplica aos titulares de cargos em comissão de livre exoneração o 
direito ao afastamento remunerado de seu exercício, nos termos do 
art. 1o, II, l, da Lei Complementar no 64/90, devendo exonerar-se do 
cargo no prazo de 3 (três) meses antes do pleito . NE: Servidor 
público estadual estatutário requisitado por um dos poderes da União. 
(Res. no 20.610, de 2.5.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.) 
 
 
Consulta. 1. O afastamento remunerado de servidor público candidato 
será de três meses anteriores ao pleito, salvo quando se tratar de 
cargos relativos à arrecadação e fiscalização de impostos, taxas e 
contribuições, cujo prazo é de seis meses (LC no 64/90, art. 1o, 
II, d e l). 2. Não se aplica aos titulares de cargo em comissão, de livre 
nomeação e exoneração, o direito a remuneração durante o 
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afastamento para concorrer a cargo eletivo. NE: Candidatura às 
eleições federais e estaduais. 
(Res. no 20.135, de 19.3.98, rel. Min. Costa Porto.) 

 
 
Por fim, em se tratando de detentor exclusivamente de cargo em 

comissão, o afastamento se dá de forma definitiva, ou seja, através da 
exoneração, considerando que a legislação eleitoral não garante licença 
remunerada aos servidores desta categoria. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


