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Desincompatibilização de dirigente sindical e as eleições de 2020 

 

O calendário original das eleições municipais de 2020 prevê a coleta de votos no dia 4 de 

outubro, não havendo, ainda, decisão sobre prorrogação da data em razão da pandemia. 

Assim, mantido esse calendário, dúvidas surgem em relação à desincompatibilização de 

dirigentes sindicais que concorrerão a cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador, até 

quatro meses antes da eleição, ou seja, em 3 de junho de 2020. 

Neste texto, abordamos: 1. Risco de inelegibilidade; 2. Desincompatibilização eleitoral; 3. 

Prazos e, em anexo, modelo de requerimento.  

 

1. Risco de inelegibilidade 

A necessidade de desincompatibilização justifica-se pelo caráter obrigatório da contribuição 

sindical, alterado pela Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017).  

O fato de as entidades sindicais receberem contribuições impostas pelo Poder Público ou 

arrecadados e repassados pela Previdência Social está explicitado na alínea “g” do inciso II do 

art. 1º Lei Complementar nº 64/90, conhecida como Lei de Inelegibilidade.  

Porém, se a Reforma Trabalhista alterou a compulsoriedade da contribuição sindical, ainda se 

faz necessária a desincompatibilização? O tema é bastante polêmico. 

Ora, a contribuição sindical não foi extinta completamente, apenas perdeu seu caráter 

obrigatório, e sua arrecadação ainda acontece via ente estatal, a Caixa Econômica Federal, 

desde que haja anuência prévia e expressa dos trabalhadores e das trabalhadoras.  

Além do mais, como bem explica Antonio Augusto de Queiroz, continuam em vigor os 

dispositivos constitucionais que autorizam a cobrança da contribuição (arts. 8º e 149) e a 

alínea “g” do inciso II do art. 1º da LC nº 64/90 e permanece também vigente a Resolução 

nº 18.019/1992, do Tribunal Superior Eleitoral, que re-ratifica as Resoluções nºs 17.964 e 

17.966, sobre a necessidade da desincompatibilização.1  

Assim, a orientação pela desincompatibilização de dirigente eleitoral é o melhor caminho para 

evitar questionamentos e afastar o risco de eventual inelegibilidade. 

 

 
1  Eleição 2020: desincompatibilização do dirigente sindical. Antonio Augusto de Queiroz. Disponível em: 
<https://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunas/eleicao-2020-desincompatibilizacao-do-dirigente-sindical-2/>. 
Acesso em 01/06/2020. 
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2. Desincompatibilização eleitoral  

A desincompatibilização, conforme o disposto nos arts. 14, parágrafo 9º, da Constituição 

federal e 1º, inciso II, letra g, da Lei Complementar nº 64/1990, é o ato pelo qual o cidadão se 

desvencilha de uma inelegibilidade para poder candidatar-se em determinada eleição.  

Assim, a desincompatibilização eleitoral consiste no afastamento, definitivo ou temporário, 

de cargo ou função para viabilizar: 

▪ A lisura do pleito, evitando que haja abuso do exercício de função, cargo ou emprego 

e influência do poder econômico, assegurando, consequentemente, igualdade de 

oportunidades entre os candidatos – princípio republicano. 

▪ O gozo do direito político-eleitoral de ser votado – exercício pleno da cidadania.  

Em relação aos dirigentes sindicais, o afastamento do cargo será nos quatro meses 

anteriores ao pleito para concorrer a mandato eletivo, sob pena de indeferimento do registro 

de candidatura (artigo 1º, inciso II, letra g, da LC nº 64/1990). 

Ao aplicar a normativa de desincompatibilização eleitoral de dirigentes sindicais, os tribunais 

ressaltam que, embora a desincompatibilização não seja definitiva (trata-se de mero 

afastamento ou licença), deve implicar afastamento de fato do cargo pelo período exigido. 

Assim, não basta que o dirigente requeira o afastamento à entidade e continue participando 

da vida sindical, participando de reuniões, exercendo as atribuições de seu cargo ou mesmo 

gerindo a entidade. Recomenda-se até mesmo a não participação nos grupos de WhatsApp 

do sindicato, por exemplo.2 

Por fim, vale ressaltar que, ultrapassado o prazo de desincompatibilização, o dirigente 

candidato, eleito ou não, poderá retornar ao cargo que ocupava na entidade sindical, a partir 

do dia seguinte às eleições. 

 
2 “CONSULTA. INELEGIBILIDADE. ELEIÇÃO MUNICIPAL. PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.  
(...)  
3) O dirigente sindical deverá desincompatibilizar-se no prazo de 4 (quatro) meses antes do pleito para candidatar-se ao 
cargo de prefeito ou vereador.  
(...) 
O item 1.2 já foi respondido por esta Corte na Resolução TSE n° 19.566/96, relatoria do Ministro Costa Leite, DJ de 11.6.96, e 
no Acórdão nº 13.763/97, relator Ministro Rezek, publicado em sessão do dia 3.2.97, respectivamente: ‘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 64/90, que estabelece idêntica 
exigência’. ‘Recurso especial. Registro de candidato. Dirigente sindical. Desincompatibilização. O dirigente sindical, para 
candidatar-se ao cargo de prefeito, de vereador deverá desincompatibilizar-se quatro meses antes do pleito (precedente: 
Res. nº 19.558 - consulta nº 147-DF, rel. o min. Diniz de Andrada).’”  (TSE – Res. n° 20.623, de 16.5.2000 – Ministro Relator 
Maurício Corrêa) (Destaque nosso) 
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3. Prazos e modelo de requerimento 

Para as eleições de 2020, como costuma ocorrer às vésperas de todo processo eleitoral, houve 
ajustes nas regras de campanha e funcionamento dos partidos por meio da Lei nº 
13.877/2019.  
 
As regras relativas à inelegibilidade e desincompatibilização, porém, continuam as mesmas. 
 
Dessa forma, para o caso de dirigente sindical, com ou sem remuneração, há necessidade de 
afastamento da direção da entidade com 4 (quatro) meses de antecedência, ou seja, até 3 de 
junho de 2020. 
 
Para isso, é preciso formalizar junto à entidade o afastamento por escrito, conforme os prazos 
e modelo abaixo.  
 
A entidade sindical, por sua vez, deve arquivar o requerimento e proceder a sucessão 
provisória no cargo do candidato afastado, segundo as normas de seu estatuto social, 
consignando o procedimento em ata. 
 
 

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO  
Entidades de Classe – Dirigente Sindical (remunerado ou não)  

Cargo Eletivo 
Prazo de 

afastamento 
Legislação Precedentes TSE 

Prefeito 
Vice-Prefeito 

4 meses  
03/06/2020 

LC 64/90, art. 1º, II, g Res. 20.623. de 16/5/2000  
Ac. 13.763, de 3/2/1997  
Res. 18.019, de 2/4/1992  

Res. 20.590, de 30/3/2000  
Res. 20.623, de 16/5/2000  

Ac. 13.763, de 3/2/1997  
Res. 18.019, de 2/4/1992  

Res. 20.590, de 30/3/2000  
Ac. 13.763, de 3/2/1997 
Res. 18.019, de 2/4/1992 

 

Vereador 4 meses 
03/06/2020 

LC 64/90, art. 1º, II, g 

 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=622&processoClasse=CTA&decisaoData=20000516&decisaoNumero=20623
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=13763&processoClasse=RESPE&decisaoData=19970203&decisaoNumero=13763
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=12499&processoClasse=CTA&decisaoData=19920402&decisaoNumero=18019
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=606&processoClasse=CTA&decisaoData=20000330&decisaoNumero=20590
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=622&processoClasse=CTA&decisaoData=20000516&decisaoNumero=20623
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=13763&processoClasse=RESPE&decisaoData=19970203&decisaoNumero=13763
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=12499&processoClasse=CTA&decisaoData=19920402&decisaoNumero=18019
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=606&processoClasse=CTA&decisaoData=20000330&decisaoNumero=20590
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=13763&processoClasse=RESPE&decisaoData=19970203&decisaoNumero=13763
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=12499&processoClasse=CTA&decisaoData=19920402&decisaoNumero=18019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm
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ANEXO 
Modelo de requerimento à entidade sindical 

 

 

 

 

Brasília, 2 de junho de 2020 

 

José Eymard Loguercio 

Fernanda Caldas Giorgi 

Antonio Megale 

 

Cidade, data. 

 

À Entidade Sindical (colocar nome por extenso) 

 

 

Eu, Nome do Dirigente, portador (a) do RG nº XXXXXX, do CPF nº XXXXXX, residente e domiciliado (a) na Rua XXXXXX, 
Bairro, Cidade, Estado, CEP, venho comunicar meu afastamento do cargo de XXXXXX desta entidade, para fins de 
descompatibilização nos ternos da alínea “g” do inciso II do art. 1º Lei Complementar nº 64/90, desde o dia 3 de junho 
de 2020, para concorrer a pleito eleitoral nas eleições de 2020, para o cargo de XXXXXX. 

Atenciosamente, 

 

___________________________________ 

Nome do dirigente e assinatura 


