
 

 

 

 

ORIENTAÇÃO 51 – PRAZO LIMITE PARA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS, SEGUNDO 

A LEI Nº 9.504/1997 – LEI ELEITORAL E PRAZO LIMITE PARA 

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. 

DIA 14/AGOSTO 
Último dia para contratação de servidor temporário 

Último dia para desincompatibilização de servidor 

 

DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS 

No corrente ano, por ser ano em que se realizarão eleições, devem ser 

observadas imposições que a Lei Eleitoral faz quanto às contratações de pessoal, nos 

três meses anteriores à eleição, conforme o art. 73 da própria Lei Eleitoral: 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 

seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

... 

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem 

justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios 

dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, 

remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição 

do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, 

sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: 

... 

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao 

funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com 

prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 

(Destaques nossos). 

Como neste ano o primeiro turno das eleições será realizado dia 15 de 

novembro, são permitidas as contratações temporárias até 14/08/2020. Ou seja,  

de 15/08/2020 até 31/12/2020 estão proibidas as contratações temporárias, 

conforme o art. 73, V da Lei Eleitoral. 



 

 

 

A ressalvada possibilidade de “contratação necessária à instalação ou ao 

funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais” dado pela alínea d deve ser 

utilizado com cautela, devendo ser observada a posição da jurisprudência dos 

tribunais eleitorais. 

A justiça eleitoral entende como proibida as contratações de 

professores (TSE, RESPE nº 27563 - CUIABÁ – MT,  Relator Min. Ayres Britto, DJ 

12/02/2007, Página 135) e de cargos da saúde que não sejam essenciais (TSE, RESPE 

nº 101261 - LUCENA – PB, Relator Min. Jorge Mussi, DJE, Tomo 097, Data 

24/05/2019, Página 70-71). 

Apesar de ainda não haver posicionamento jurisprudencial em virtude do 

novidade da situação, quanto às contratações temporárias para cargos da saúde 

comprovadamente essenciais para o combate à pandemia de COVID-19, opinamos 

pela possibilidade da contratação por se tratar de contratação necessária à 

instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, desde que 

haja prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 

73, V, alínea “d” da Lei Eleitoral. 

 

DA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO 

 

Devem ser observados os prazos de desincompatibilização de cargo, para 

aqueles desejam concorrer a cargo público eletivo na Eleição de 2020, segundo a Lei 

Complementar 64/90, de acordo com a seguinte tabela, extraída das informações 

fornecidas pelo site oficial do TSE: 

 

 

 
1 http://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/servidores-publicos-estatutarios-ou-nao-dos-orgaos-da-

administracao-direta-ou-indireta 
2 http://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/servidores-publicos-ocupantes-de-cargos-em-comissao 

CARGO PRAZO FUNDAMENTO 

Servidores públicos, 

estatutários ou não, dos 

órgãos da administração direta 

ou indireta1 

3 meses (até 14 de 

agosto) 

LC 64/90, art. 1º, II, l 

Servidores públicos ocupantes 

de cargos em comissão2 

3 meses (até 14 de 

agosto) 

LC 64/90, art. 1º, II, l 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/servidores-publicos-estatutarios-ou-nao-dos-orgaos-da-administracao-direta-ou-indireta
http://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/servidores-publicos-estatutarios-ou-nao-dos-orgaos-da-administracao-direta-ou-indireta
http://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/servidores-publicos-ocupantes-de-cargos-em-comissao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm


 

 

 

 

Os contratados temporariamente e comissionados devem se afastar em 

definitivo e os efetivos têm direito a afastamento temporário remunerado apenas 

com o vencimento (salário-base), conforme art. 1º, II, alínea l da LC 64/90. 

 

O retorno do servidor efetivo deve obedecer o prazo estabelecido no 

Estatuto do servidor do Munícipio. 


