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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM Nº 004/2016 

Orienta os órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal a respeito da concessão de 
licença para atividades políticas, prevista no art. 79 
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Contagem. 

A Controladoria-Geral do Município, com fulcro no que estabelece Lei 

Complementar nº 142/2013, o Decreto Municipal n° 089/2013 e a Lei Municipal nº 

2.160/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem, orienta os 

órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta a respeito da concessão de 

licença para atividades políticas, considerando: 

→ que a Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, não disciplina a 

forma de concessão da licença para atividade política; 

→ o que está estabelecido na Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990 

e na Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

→ a importância de orientar os agentes públicos de forma clara e objetiva, no 

intuito de resguardar e respaldar a Administração Municipal nas suas 

tomadas de decisões. 

1. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA  

A Licença para Atividade Política é concedida ao servidor efetivo para 

candidatar-se a cargo eletivo, conforme previsto no art. 79, inciso IV, da Lei Municipal nº 

2.160/1990. 
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A Lei Municipal nº 2.160/1990 ao tratar especificamente sobre a licença 

para atividade política limitou-se a dispor que o servidor terá direito a referida licença, nos 

termos da legislação federal e municipal, sem regulamentar a matéria, in verbis: 

 Da Licença para Atividade Política 

Art. 84 O servidor terá direito a licença nos termos da legislação 

Federal e Legislação Municipal. 

Em pesquisa, verificamos que as regras específicas para a concessão de 

licença para atividade política não estão disciplinadas em âmbito municipal, sendo 

encontrados parâmetros sobre a matéria apenas na legislação federal, qual seja: 

→ Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, que “estabelece, de 

acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos de 

inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências”; 

→ Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que “dispõe sobre o 

regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e 

das fundações públicas federais”. 

Nesse sentido, além do disposto na jurisprudência que trata da matéria, 

nossas analises foram consubstanciadas no comando do art. 84 da  Lei Municipal nº 

2.160/1990, que remete legislação federal, da a ausência de legislação especifica 

municipal. 

1.1. Licença para Atividade Política Concedida aos Servidores Efetivos - 
Generalidade 

A Constituição Federal de 1988 prevê, no art. 14, § 9º, que “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 
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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”. 

Nesse sentido a Lei Complementar nº 64/1990 (LC 64/90), que trata dos 

casos de inelegibilidade, sem abordar a questão da concessão da licença para atividade 

política, disciplina, no art. 1º, inciso II, alínea e 'l': 

Art. 1º São inelegíveis: (...) 

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; (...) 

Assim, temos que são inelegíveis, dentre outros, os servidores públicos em 

sentido amplo, estatutários ou não, da Administração Direta ou Indireta, que não se 

afastarem até 3 meses anteriores ao pleito, garantida a percepção dos vencimentos. 

A que se registrar que no âmbito federal não há norma tratando 

exclusivamente da licença para atividade política, sendo o tema tratado no Estatuto dos 

Servidores Públicos Federal, Lei n° 8.112/1990, utilizado aqui como parâmetro, 

considerando a remissão do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, in verbis:  

Seção V 

Da Licença para Atividade Política 

 Art. 86. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, 

durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200 – Bairro Camilo Alves – Contagem/MG – Telefone: (31) 3398-2177 – 
E-mail: controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro 

de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. 

§1o O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde 

desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, 

assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a 

partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a 

Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito. 

§2o A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte 

ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os 

vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses. 

Desta feita, o servidor em geral terá direito a licença para atividade política, 

sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção 

partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura 

perante a Justiça Eleitoral; e, fará jus à licença remunerada, com os vencimentos do cargo, 

a partir do efetivo registro da candidatura, até o décimo dia seguinte ao da eleição, somente 

pelo período de 3 (três) meses anteriores ao pleito. 

Para melhor elucidar o tema, vejamos jurisprudência do Tribunal Superior 

Eleitoral: 

O prazo de afastamento remunerado é de 3 meses anteriores ao 

pleito, seja qual for o pleito considerado: federal, estadual ou 

municipal, majoritário ou proporcional. (Res. TSE 18.019/92 e 

20.623/00) (negritei). 

Quanto à possível dúvida gerada pela expressão “registro de sua 

candidatura perante a Justiça Eleitoral”, constante do caput, 

entendeu o TJDFT “a licença para atividade política apenas será 

remunerada a partir do registro da candidatura do servidor, 
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compreendendo-se como registro da candidatura a data em que 

esta efetivamente foi deferida, uma vez que, antes do deferimento, 

há mera expectativa de direito ao registro. Tal entendimento 

harmoniza-se com a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido de que, ‘a fim de que o servidor 

público faça jus à licença remunerada para o exercício de 

atividade política, é imprescindível o deferimento do registro de 

sua candidatura pela Justiça Eleitoral’. (AgRg no Ag n. 

1075291/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, Julgado em 

14/04/2009, DJE 04/05/2009) 

A administração pode subordinar a remuneração à prova, no 

termo do prazo respectivo, do pedido de registro da candidatura. 

(Res TSE 18.019/92, I,d). 

Assim, pode-se inferir que a licença para atividade política é direito do 

servidor efetivo, de forma geral, e somente pode ser remunerada pelo período de 3 (três) 

meses, comprovado o deferimento do registro da candidatura. 

1.2. Licença para Atividade Política Concedida aos Servidores Efetivos ocupantes 
também de Cargo em Comissão 

Se, além do cargo efetivo, o servidor for detentor de cargo comissionado na 

Administração Pública deverá ser exonerado deste cargo e terá direito à percepção dos 

vencimentos (do cargo efetivo) durante o afastamento legal. Nesse sentido já se manifestou 

o Tribunal Superior Eleitoral – TSE: 

“[...] I – Membro de direção escolar que pretenda concorrer a 

cargos eletivos deverá, sujeitando-se tal ofício à livre nomeação e 

exoneração, afastar-se definitivamente do cargo em comissão que 

porventura ocupe, até 3 (três) meses antecedentes ao pleito (LC no 
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64/90, art. 1o, II, l). II – Na hipótese do inciso anterior, se detentor 

de cargo efetivo na administração pública, terá direito à percepção 

de sua remuneração durante o afastamento legal. III – 

Precedentes: Res.-TSE nos 18.019/92, Pertence; 19.491/96, Ilmar 

Galvão; 20.610 e 20.623/2000, Maurício Corrêa. IV – 

Impossibilidade de retorno à função comissionada após 

consumada a exoneração. V – Consulta respondida 

negativamente.” (Res. no 21.097, de 14.5.2002, rel. Min. 

Sepúlveda Pertence.) 

 Assim, o servidor efetivo que também ocupa cargo comissionado, de livre 

nomeação e exoneração, tem direito a licença para atividade política pelo cargo efetivo e 

deverá ser exonerado do cargo em comissão. 

E mais, “o servidor afastado do cargo em comissão para concorrer às 

eleições não tem direito de retorno ao mesmo cargo, visto que foi exonerado” (Res. TSE 

21097).  

1.3. Licença para Atividade Política Concedida aos Servidores Efetivos do Fisco 

O art. 1º, inciso II, alínea 'd', da Lei Complementar nº 64/90 trata de forma 

diferenciada a inelegibilidade dos que tem competência no lançamento, aplicação de 

multas, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter 

obrigatório, os quais devem afastar-se 6 (seis) meses antes das eleições. In literis: 

Art. 1º São inelegíveis:  

 (…) 

d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência 

ou interesse, direta, indireta ou eventual, no lançamento, 
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arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de 

caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas 

relacionadas com essas atividades; 

Ocorre que referida Lei Complementar é silente ao tratar a questão dos 

vencimentos, a qual é abordada somente na alínea 'l', acima estudada. No mesmo sentido a 

Lei Federal 8.112/90 não tratou deste caso específico, trazendo no artigo 86, § 2º, que “o 

servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo 

período de três meses”. 

O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do Res.-TSE nº 18136/1992, 

entendeu que a remuneração deve ser assegurada apenas durante o trimestre imediatamente 

anterior ao pleito, à míngua de previsão legal de remuneração nos primeiros três meses de 

afastamento. Posteriormente esposou novo posicionamento que segue: 

“Petição. Servidor do fisco. Alteração do entendimento firmado na 

Res.-TSE no 19.506/96. Direito a afastamento remunerado. 

Impossibilidade. A Lei Complementar no 64/90 estabeleceu 

distinção entre o servidor público efetivo comum e aqueles 

aludidos em seu art. 1o, II, d, aos quais não se assegura o 

afastamento remunerado pretendido. Pedido indeferido.” NE: 

Trecho do voto do relator: “[...] o servidor do fisco não tem direito 

a afastamento remunerado para concorrer a cargo eletivo, tendo em 

vista que vem do próprio legislador ordinário a distinção jurídica 

entre o servidor público efetivo comum e as funções exercidas por 

determinada categoria de servidores públicos, no caso, do fisco 

(alínea d do inciso II do art. 1o da LC no 64/90)”.(Res. no 22.627, 

de 13.11.2007, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 
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Todavia, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como de 

Tribunais Regionais Federais e Estadual, tem sido no sentido de que é devida a licença 

remunerada aos servidores fiscais, em razão da obrigatoriedade de desincompatibilização 

no prazo de 6 (seis) meses antes do pleito, em respeito ao tratamento isonômico, assim 

como por entender que tal restrição pode desestimular o exercício pleno da cidadania, 

mediante legítima candidatura, privando-o da remuneração, que se presume necessária à 

sua subsistência, tratando assim categoria específica de servidores de forma diferente. 

Vejamos:  

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AUDITORES FISCAIS. 
AFASTAMENTO. CANDIDATURA. CARGO ELETIVO.  
DEFERIMENTO. ADMINISTRAÇÃO. PERCEPÇÃO. 
VENCIMENTOS INTEGRAIS. POSTERIORIDADE. 
DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 
64/90. 1 - A Lei Complementar 64/90 não prevê a restituição de 
vencimentos percebidos pelos servidores fazendários, quando do 
seu afastamento, prévia e regularmente deferido pela 
Administração, para a candidatura a cargo eletivo. Precedentes. 2 - 
Recurso especial conhecido. (STJ: RECURSO ESPECIAL  Nº  
440.746  - RS (2002/0069136-5) – Relator: Ministro FERNANDO 
GONÇALVES (1107), sexta turma, data publicação: 11/11/2002)  

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL. 
CANDIDATO A CARGO ELETIVO. DIREITO À 
REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO INTEGRAL DE 
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SEIS MESES. 1. A Lei nº 8.112 
/90 - RJU , no art. 86 , parágrafo 2º , delimitou o direito à licença 
remunerada do servidor candidato a mandato eletivo ao período de 
3 (três) meses. 2. Porém, no caso dos servidores que 
desempenham atividades fiscais, por imposição legal -LC 64 
/90, o prazo de desincompatibilização é de 6 (seis) meses, face à 
natureza de suas atividades. 3. Destarte, faz-se necessário 
reconhecer-lhes o direito à remuneração pelo período integral 
da desincompatibilização. 4. Agravo regimental não provido. 
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(TRF-1 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO AGA 25357 DF 0025357-94.2012.4.01.0000 
(TRF-1) Data de publicação: 08/10/2012.  

Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PARA 
ATIVIDADE POLÍTICA. LEI COMPLR Nº 64 /90 
DESCOMPATIBILIZAÇÃO DO CARGO SEIS MESES ANTES 
DAS ELEIÇÕES. LEI 8.112 /90. DIREITO À PERCEPÇÃO DE 
VENCIMENTOS INTEGRAIS. 1. Remessa obrigatória e Apelação 
interposta pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença que, 
deferindo a segurança impetrada, concedeu ao Impetrante, auditor 
fiscal da previdência social, a licença remunerada para a atividade 
política, durante o período de 6 meses de desincompatibilização 
para participação no pleito eleitoral, nos termos da Lei 
Complementar nº 64 /90. 2. A Lei nº 8.112 /90 - RJU, no art. 86, 
parágrafo 2º, delimitou o direito à licença remunerada do servidor 
candidato a mandato eletivo ao período de 3 (três) meses. Porém, 
no caso dos servidores que desempenham atividades fiscais, por 
imposição legal -LC 64 /90, o prazo de desincompatibilização é de 
6 (seis) meses, face à natureza de suas atividades. 3. Se a lei exige 
a desincompatibilização para durante o período de 6 meses, 
não pode o intérprete querer impor ao servidor restrições que 
desestimulem o exercício pleno da cidadania, mediante legítima 
candidatura, privando-o da remuneração, que se presume 
necessária à sua subsistência." 4. Destarte, faz-se necessário 
reconhecer-lhes o direito à remuneração pelo período integral da 
desincompatibilização. Entender em sentido contrário, implicaria 
tolher o direito dessa categoria de servidores de se candidatarem a 
cargos eletivos. 5. Remessa Oficial e Apelação não providas. (TRF-
5 - Apelação em Mandado de Segurança AMS 101239 CE 
0014670-07.2006.4.05.8100, Data de publicação: 25/02/2010) 

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES 
FISCAIS. AFASTAMENTO  PARA CONCORRER A CARGO 
ELETIVO . DIREITO À REMUNERAÇAO. 1. A concessão de 
licença para concorrer a cargo eletivo, com prejuízo da 
remuneração, obsta o acesso dos servidores fiscais a cargos 
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eletivos, violando o direito constitucionalmente garantido de 
sufrágio universal, bem como é uma ofensa ao princípio da 
isonomia, uma vez que prevê a manutenção da remuneração 
para os demais servidores. 2. Concessão da ordem.(TJ – SE – 
Mandado de Segurança – MS 2008107044 – SE.  Data de 
publicação: 09/12/2009) 

Reforçando o entendimento jurisprudencial acima vale citar que a 

Advocacia-Geral da União, por meio do Parecer nº 020/2012/DECOR/CGU/AGU, 

aprovado pelo Advogado-Geral da União - AGU, concluiu que “os servidores abrangidos 

art. 1º, inciso II, alínea 'd', da LC 64/90 tem direito ao recebimento da remuneração 

durante todo o período de 6 (seis) meses em que deferido, pela Administração Pública, o 

afastamento das atribuições do cargo com a finalidade da desincompatibilização prevista 

no referido dispositivo legal”. 

Assim, considerando que a LC 64/90 prevê que os servidores efetivos 

responsáveis pelo lançamento, aplicação de multas, arrecadação ou fiscalização de 

impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, devem afastar-se 6 (seis) meses 

antes das eleições, com fundamento na jurisprudência apresentada e parecer AGU, 

respeitada assim a isonomia, o caráter de subsistência dos vencimentos, entendemos que a 

estes servidores especificamente é devida a licença para atividade política remunerada pelo 

período de 6 (seis) meses. 

1.4. Dos Servidores Ocupantes Exclusivamente de Cargo em Comissão e dos 
Contratados 

Vale destacar que a regra constitucional vincula a Administração Pública à 

realização de certame competitivo para a investidura de cargo ou emprego público, 

conforme artigo 37, inciso II, da CF/88, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 
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O Tribunal Superior Eleitoral já manifestou que o direito à remuneração 

durante o afastamento (art. 1°, II, “L”, da LC 64/90) não se aplica aos titulares de cargos 

em comissão de livre nomeação e exoneração, devendo estes exonerar-se do cargo no 

prazo definido pela Lei Complementar 64/90. (Res TSE 20610 e 21097): 

“[...] Registro. Desincompatibilização. Servidor público. Cargo em 

comissão. Provimento. A desincompatibilização de servidor 

público, efetivo ou comissionado, pressupõe a exoneração. Não 

basta o abandono ou o afastamento do serviço”. (Ac. no 22.733, 

de 15.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros) 

Excepcionalmente a Carta Magna prevê também a hipótese de contratação 

de pessoal, sem concurso público, por tempo determinado, para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público (artigo 37, inc. IX). Vale apontar que o pessoal 

contratado também deve se afastar-se para concorrer ao pleito, conforme manifestação do 

TSE: 

[...] Ausência de desincompatibilização. Função de professora 

temporária. Contrato de prestação de serviço com a secretaria 

municipal de educação. Incompatibilidade prevista no art. 1º, II l, 

da lei complementar nº 64/90. Precedentes. Negado provimento. - 

pessoa contratada para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público deverá se afastar três meses antes do 

pleito [...] - O fato de ter sido escolhida para vaga remanescente 

não afasta o óbice, haja vista que o art. 1º, II, l, da LC nº 64/90 

tem por fim o equilíbrio entre os candidatos, não havendo como ser 

mitigado o prazo de três meses. - Recurso especial a que se nega 

provimento. (Ac. de 23.9.2014 no REspe nº 72793, rel. Min. 

Luciana Lóssio, red. designado Min. Dias Toffoli) 
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Na esfera municipal a Lei nº 4.288, de 30 de setembro de 2009, dispõe sobre 

a contratação temporária de excepcional interesse público, a qual não prevê a possibilidade 

de concessão de licença para atividade política. 

O Princípio da Legalidade, consagrado constitucionalmente, impõe que a 

Administração Pública só poderá agir quando houver dispositivo legal que a ampare. Em 

decorrência disso, a Administração Pública não poderá conceder direitos de qualquer 

espécie ou criar obrigações sem que a lei ou outra espécie normativa o permita. 

Ademais, a contratação temporária é em sua essência de natureza precária, 

para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, tratando-se de 

situação transitória que demande urgência na realização ou na manutenção de serviço 

público essencial ou aquela em que a transitoriedade e a excepcionalidade do evento não 

justifiquem a criação de quadro de pessoal efetivo, não justificando desta forma a 

concessão de licença para atividade política, seja ela remunerada ou não. 

O entendimento supra é reforçado pelo Enunciado nº 12 do TRE-MG, que 

dispõe: “os servidores públicos em geral, incluídos aqueles que ocupam cargos de 

provimento em comissão de recrutamento amplo e os contratados temporariamente, que se 

candidatarem a cargos eletivos, devem afastar -se de suas funções até 3 (três) meses antes 

da data prevista para a eleição”. 

1.5. Da Remuneração e dos Vencimentos 

Outro ponto controverso é a alusão a “vencimentos do cargo efetivo” do art. 

86, § 2º da Lei nº 8.112/90 e a “vencimentos integrais” do art. 1º, inc. II, alínea 'l' da LC 

64/90, o que pode gerar divergência se o servidor terá direito a receber somente os 

vencimentos ou a remuneração, que é o vencimento acrescido de vantagens, conforme 

conceitos trazidos pela Lei Municipal nº 2.160/90: 
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Art. 42 Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo 

público, com valor fixado em lei. 

Art. 43 Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em 

lei. 

§1º O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter 

permanente, é irredutível. 

§2º É assegurada a isonomia de vencimentos e carga horária para 

cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvadas as vantagens 

de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

Conforme conceito legal supra, vencimento é retribuição pecuniária pelo 

exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Ressaltando que nos termos do §1º, o 

vencimento dos cargos efetivos, acrescidos das vantagens de caráter permanente são 

irredutíveis. 

Reforçando o entendimento, vale citar que a Lei Federal nº 8.852, de 

4/2/1994, traz conceito diferenciado para vencimento e vencimentos, vejamos: 

Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida 

na administração pública direta, indireta e fundacional de 

qualquer dos Poderes da União compreende: 

I - como vencimento básico: 

a) a retribuição a que se refere o art. 40 da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, devida pelo efetivo exercício do cargo, para os 

servidores civis por ela regidos; 

b)  (Revogado pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001) 

c) o salário básico estipulado em planos ou tabelas de retribuição 

ou nos contratos de trabalho, convenções, acordos ou dissídios 

coletivos, para os empregados de empresas públicas, de sociedades 

de economia mista, de suas subsidiárias, controladas ou coligadas, 

ou de quaisquer empresas ou entidades de cujo capital ou 
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patrimônio o poder público tenha o controle direto ou indireto, 

inclusive em virtude de incorporação ao patrimônio público; 

II - como vencimentos, a soma do vencimento básico com as 

vantagens permanentes relativas ao cargo, emprego, posto ou 

graduação; 

III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de 

caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas 

à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei nº 8.112, 

de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: (...) 

Assim, podemos inferir que vencimentos é mais abrangente do que 

vencimento, sendo considerado do ponto de vista legal a soma do vencimento básico com 

as vantagens permanentes relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais, que 

vem decidindo pela impossibilidade de recebimento de gratificação de atividade pelo 

desempenho de função por servidor em gozo de licença para atividade política, com 

fundamento no art. 86, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, considerando assim somente o direito a 

percebimento dos vencimentos, conforme segue: 

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PROCURADOR DO ESTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 
E DE DESEMPENHO. VANTAGENS PROPTER LABOREM. 
AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. 
MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE. 
I - A gratificação propter laborem só é devida enquanto o servidor 
estiver exercendo a atividade que a enseja. II - Na espécie, a lei estadual 
nº 8.207/02 assegura aos Procuradores do Estado da Bahia a 
Gratificação de Produtividade-GPE/P e de Desempenho-GPE/D "de 
acordo com a produtividade e desempenho" do servidor, vedando o 
pagamento, à exceção das hipóteses nele previstas, ao servidor que 
estiver afastado do cargo. Recurso ordinário desprovido. (STJ - 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA RMS 20682 
BA 2005/0155291-0) Data de publicação: 10/09/2007  
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 Ementa: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO 
ALIMENTAÇÃO. FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO DE 
ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO – GADF. LICENÇA 
PARA ATIVIDADE POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE DE 
RECEBIMENTO. (…) 3. A função é devida em razão do efetivo 
exercício das atividades que lhe são inerentes, sendo a GADF uma 
retribuição pelo desempenho da função (art. 14, da Lei Delegada n. 
13/92). 4. O art. 86, §2º, da Lei n. 8.112/90, previu que “A partir do 
registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o 
servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, 
somente pelo período de três meses”. Constata-se que restou assegurado 
o percebimento dos vencimentos – sendo estes uma retribuição pelo 
exercício do cargo público, na dicção do art. 40, da lei n. 8.112/90 -, que 
não podem ser confundidos com a remuneração (composta dos 
vencimentos do cargo efetivo mais as vantagens pecuniárias permanentes 
previstas em lei, dentre elas, as funções). (…) ( TRF-1, Processo AC – 
APELAÇÃO CIVEL – 200238000213255 , Rel. Juiz Federal Francisco 
Hélio Camelo Ferreira, e-DJF1:16.03.2012.) 

Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. ART. 1º , DA 
LEI COMPLEMENTAR N. 64 /90. VENCIMENTOS INTEGRAIS. 
PARCELA DE NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO CABIMENTO. - 
Sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, "durante o período de 
afastamento para concorrer a cargo eletivo, os servidores públicos não 
têm direito ao recebimento de gratificações de natureza propter laborem 
que, por serem devidas apenas ao servidor que efetivamente presta a 
atividade pertinente ao cargo ou prevista na lei, não se enquadram no 
conceito de vencimentos integrais previsto na Lei Complementar n. 64 
/90." (REsp n. 714.843/MG) (TJ-MG - Apelação Cível AC 
10629120004623001 MG - Data de publicação: 24/07/2013). 

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 
AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. 
VANTAGENS SALARIAIS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO E 
TRANSITÓRIO. EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. SUPRESSÃO. 
POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO. 1. No afastamento de servidor público 
para concorrer a cargo eletivo, excluem-se do seu salário as vantagens 
de caráter indenizatório e transitório, cuja natureza exigem o efetivo 
exercício e o cumprimento de requisitos específicos. 2. A Lei 
Complementar nº. 64/1990 refere-se a afastamento para concorrer a 
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cargo eletivo com vencimento integral, excluindo-se, entretanto, as 
gratificações de natureza propter laborem. 3. Segurança denegada. (TJ-
MA - Mandado de Segurança MS 0315252012 MA 0005443-
59.2012.8.10.0000 - Data de publicação: 26/04/2013). 

Noutro norte, o Plenário do Tribunal de Contas da União, analisando o tema 

reconheceu o direito do servidor perceber a remuneração integral, inclusive com 

gratificação de desempenho, durante licença para atividade política, prevista pelo art. 86, § 

2º, da Lei nº 8.112/90, conforme segue: 

“Administrativo. Recurso ao Plenário. Licença estatutária para 

concorrer a mandato eletivo. Pagamento da integralidade do valor 

da gratificação de desempenho durante período de afastamento 

obrigatório do cargo. Conhecimento. Deferimento. Primazia da 

norma garantidora de direito fundamental. Necessidade de 

manutenção de remuneração integral para efetivo exercício de 

direito político, consagrado na Carta Republicana. Caráter 

alimentar da garantia patrimonial à desincompatibilização. 

Intagibilidade. Precedentes. Ciência.” (TCU, Acórdão nº 

2.298/2012, Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU 

de 06.09.2012.) 

Destarte, com fundamento na jurisprudência e legalidade, considerando a 

redação das Leis Federais nº 8.112/90 e 8.852/94, da Lei Complementar n° 64/90, bem 

como Lei Municipal n° 2.160/90, é devido o recebimento durante a licença para atividade 

política pelos vencimentos acrescido das vantagens de caráter permanente, excluídas 

gratificações e as vantagens de caráter indenizatório e transitório que exigem o efetivo 

exercício, observada a legislação específica em cada caso.  

2. CONCLUSÃO 

Desta forma, podemos inferir: 
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1) Licença para Atividade Política é aquela concedida ao servidor efetivo 

para candidatar-se a cargo eletivo e ocorre: 

→ sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a 

véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral; e 

→ com vencimentos para servidores efetivos, somente pelo período de 

três meses, a partir o registro de sua candidatura e até o 10º (décimo) 

dia seguinte ao do pleito. 

2) o servidor efetivo, também ocupante de cargo comissionado, tem direito a 

licença para atividade política exclusivamente pelo cargo efetivo e deverá ser exonerado do 

cargo em comissão; 

3) aos servidores efetivos responsáveis pelo lançamento, aplicação de 

multas, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter 

obrigatório, que devem afastar-se 6 (seis) meses antes das eleições, nos termos da LC 

64/90, é devida a licença para atividade política remunerada, por este período; 

4) o servidor candidato a cargo eletivo que exerça exclusivamente cargo em 

comissão, de livre nomeação e exoneração, deve ser exonerado do cargo comissionado, 

sendo inaplicável o direito ao afastamento remunerado de seu exercício; 

5) os contratados temporariamente que se candidatarem a cargo eletivo 

devem afastar-se das funções 3 (três) meses antes do pleito (rescisão contratual), não 

cabendo licença para atividade política, em respeito ao Princípio da Legalidade, bem como 

em razão da precariedade, do caráter de urgência e da excepcionalidade da contratação; 

6) a licença para atividade política deve ser paga pelos vencimentos, 

acrescido das vantagens de caráter permanente, tendo em vista vedação legal de 

irredutibilidade, conforme exposto; 
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7) considerando a complexidade da matéria, ressalta-se que o entendimento 

aqui reunido é a regra geral aplicável aos servidores públicos em sentido amplo, diante da 

análise da letra da lei e da jurisprudência quanto a licença para atividade política, sem 

analisar casos concretos e específicos; 

8) também não é objeto desta Orientação Técnica os casos específicos de 

inelegibilidade listados na Lei Complementar n° 64/1990, devendo cada órgão, entidade, 

empresa prestadora de serviços e terceirizadas verificar o seu enquadramento à norma 

legal; 

9) por fim, orientamos que a matéria aqui tratada seja regulamentada em 

âmbito municipal, evitado-se eventuais controvérsias. 

É a orientação.  

Palácio do Registro, em Contagem, 11 de abril de 2016.  
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