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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI 

Oficio N° 038/2020                     

Ao. Sr. 

WILTON COSTA VILELA FILHO 

Servidor Público desta Municipalidade. 

Assunto: Licença candidatura para cargo eletivo. 

Prezado Senhor, 

Informamos através deste instrumento, que o pedido de licença do cargo de Professor para 

desincompatibilização, NÃO será concedido. 

A solicitação realizada à esta municipalidade não informa em que Município ocorrerá a candidatura, 

porém, conforme informações levantadas, se teve que a candidatura será no Município de Junco do 

Maranhão/MA, local diverso onde ocupa o cargo de Professor.  

É sabido que a licença não é para o servidor ficar com tempo livre para fazer campanha.  A licença é 

para impedir que a atividade como servidor cause desigualdade de condições na disputa das eleições. É o que 

se extrai da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL.DESINCOMPATIBILlZAÇÃO.DESNECESSIDADE.

PROFESSOR.UNIVERSIDADE. MUNICÍPlO DIVERSO. 

REGISTRO DE CANDIDATO. DEFERIMENTO. 

1. O exercício das atividades do servidor público em município 

diverso daquele no qual lançou sua candidatura em nada interfere no 

equilíbrio de oportunidades entre os candidatos. 

Pois bem, raciocínio similar deve ser adotado aqui, porque se trata de exercício de cargo no Município 

de Boa Vista do Gurupi/MA, que não influencia no pleito ao cargo de Vereador, a ser desempenhado em Junco 

do Maranhão/MA. 

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal é a de que, ainda que o candidato seja servidor estadual, se ele 

exerce sua atividade profissional em município distinto do qual pretende se candidatar, não é necessário que 

se afaste de suas funções. 

CONSULTA. MÉDICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

CANDIDATO. PREFEITO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 

MUNICÍPIO DIVERSO. QUESTÃO. 
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AFASTAMENTO. 

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, é desnecessário que o 

servidor público se afaste de seu cargo, no caso de candidatura em 

município diverso daquele em que exerce as suas atividades 

profissionais. 

2. Em face dessa orientação, não é exigido o afastamento de médico 

servidor público que pretenda concorrer ao cargo de prefeito, se ele 

exerce suas atividades profissionais noutra localidade. 

Desta feita, fica demonstrado que as regras de desincompatibilização objetivam evitar a reprovável 

utilização ou influência de cargo ou função no âmbito da circunscrição eleitoral em detrimento do equilíbrio 

do pleito, o que não se evidencia na hipótese, em que a candidato trabalha em localidade diversa à da disputa. 

Nesse caso, como medida alternativa, é permitida a licença do cargo sem vencimentos, o que será uma 

opção unicamente do servidor. 

Fica o servidor notificado a partir da data de recebimento deste ofício, no prazo de 02 (dois) dias uteis, 

a fazer nova solicitação em caso de Licença sem Vencimentos. 

Desde já nos colocamos a disposição.  

Cordialmente, 

Boa Vista do Gurupi, em 12 de agosto de 2020. 

RAIMUNDO PEREIRA CARVALHO FILHO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Oficio N° 041/2020                         

A. Srª. 

ROSINEIA PEREIRA AZEVEDO 

Servidora Pública desta Municipalidade. 

Assunto: Licença candidatura para cargo eletivo. 

Prezada Senhora, 

Informamos através deste instrumento, que o pedido de licença do cargo de Professora para 

desincompatibilização, NÃO será concedido. 

É sabido que a licença não é para o servidor ficar com tempo livre para fazer campanha.  A licença é 

para impedir que a atividade como servidor cause desigualdade de condições na disputa das eleições. É o que 

se extrai da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL.DESINCOMPATIBILlZAÇÃO.DESNECESSIDADE.

PROFESSOR.UNIVERSIDADE. MUNICÍPIO DIVERSO. 

REGISTRO DE CANDIDATO. DEFERIMENTO. 

1. O exercício das atividades do servidor público em município 

diverso daquele no qual lançou sua candidatura em nada interfere no 

equilíbrio de oportunidades entre os candidatos. 
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Pois bem, raciocínio similar deve ser adotado aqui, porque se trata de exercício de cargo no Município 

de Boa Vista do Gurupi/MA, que não influencia no pleito ao cargo de Vereador, a ser desempenhado em Junco 

do Maranhão/MA. 

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal é a de que, ainda que o candidato seja servidor estadual, se ele 

exerce sua atividade profissional em município distinto do qual pretende se candidatar, não é necessário que 

se afaste de suas funções. 

CONSULTA. MÉDICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

CANDIDATO. PREFEITO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 

MUNICÍPIO DIVERSO. QUESTÃO. 

AFASTAMENTO. 

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, é desnecessário que o 

servidor público se afaste de seu cargo, no caso de candidatura em 

município diverso daquele em que exerce as suas atividades 

profissionais. 

2. Em face dessa orientação, não é exigido o afastamento de médico 

servidor público que pretenda concorrer ao cargo de prefeito, se ele 

exerce suas atividades profissionais noutra localidade. 

Desta feita, fica demonstrado que as regras de desincompatibilização objetivam evitar a reprovável 

utilização ou influência de cargo ou função no âmbito da circunscrição eleitoral em detrimento do equilíbrio 

do pleito, o que não se evidencia na hipótese, em que a candidato trabalha em localidade diversa à da disputa. 

Nesse caso, como medida alternativa, é permitida a licença do cargo sem vencimentos, o que será uma 

opção unicamente do servidor. 

Fica o servidor notificado a partir da data de recebimento deste ofício, no prazo de 02 (dois) dias uteis, 

a fazer nova solicitação em caso de Licença sem Vencimentos. 

Desde já nos colocamos a disposição.  

Cordialmente, 

Boa Vista do Gurupi, em 13 de agosto de 2020. 

RAIMUNDO PEREIRA CARVALHO FILHO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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