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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.

Referente ao Processo nº 284-72.2016 – Classe 30
Pedido de Registro de Candidatura
Requerente: Wilton Pereira dos Santos

O Ministério Público Eleitoral, por seu Procurador Regional Eleitoral atuante

perante esta Corte, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e da soberania

popular, com fundamento no art. 127 da Constituição Federal1 e art. 97, § 1º da Lei nº

9.504/19972, comparece perante Vossa Excelência para expor e requerer o que segue:

Este Tribunal julgou em 19 de dezembro de 2016 os autos do Processo nº 184-

72  –  Classe  30,  cassando  a  sentença  proferida  e  decidindo  pelo  “conhecimento  e

desprovimento dos recursos, com a baixa dos autos ao Juiz a quo para evitar supressão

de instância”.

Referidos autos, oriundos da 34ª Zona Eleitoral, em Novo Airão, trata do pedido

de registro de candidatura de Wilton Pereira dos Santos, ao cargo de Prefeito daquele

Município. 

Em  se  tratando  de  processo  relativo  a  pedido  de  registro  de  candidatura,

1  Art.  127. O Ministério  Público é instituição permanente,  essencial  à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.

2  §  1º  É  obrigatório,  para  os  membros  dos  Tribunais  Eleitorais  e  do  Ministério  Público,  fiscalizar  o
cumprimento  desta  Lei  pelos  juízes  e  promotores  eleitorais  das  instâncias  inferiores,  determinando,
quando for o caso, a abertura de procedimento disciplinar para apuração de eventuais irregularidades
que verificarem.
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cuidou a Lei das Eleições – art. 16, § 1º3 - de determinar que:  até vinte dias antes da

data  das  eleições  todos  os  pedidos  de  registros  de  candidatos, inclusive  os

impugnados e os respectivos recursos, estivessem julgados pelas instâncias ordinárias e

publicadas as decisões a eles relativas.

Não  desconhece  este  Procurador  Regional  Eleitoral  a  dificuldade  de

cumprimento do referido prazo mas, no presente caso, seu descumprimento já se

alarga por mais tempo que o razoável.

Veja-se. Publicada a decisão desta Corte,  foram os autos devolvidos à 34ª

Zona para prolação de nova sentença, uma vez anulada a anterior.

Pois bem, recebidos os autos naquela Zona Eleitoral e, tratando-se de pedido

de registro de candidatura, toda a prioridade deveria lhe ser dada. É o que exige o § 2º do

art. 16 da Lei nº 9.504/97, in verbis:

§ 2º Os processos de registros de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer

outros,  devendo  a  Justiça  Eleitoral  adotar  as  providências  necessárias  para  o

cumprimento do prazo previsto no § 1º, inclusive com a realização de sessões

extraordinárias e a convocação dos juízes suplentes pelos Tribunais, sem prejuízo

de eventual  aplicação do disposto no art.  97 e de representação ao Conselho

Nacional de Justiça.

Portanto, conclusos os autos e, observando tratar-se de pedido de registro de

candidatura, cumpria ao Magistrado apresentar a sentença em Cartório no prazo de 3

(três) dias, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 64/19904.

Ocorre que,  consultando o Sistema de Acompanhamento de Documentos e

3  § 1º Até a data prevista no caput, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e
os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, e publicadas as decisões a
eles relativas.

4  Art.  8º Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral  apresentará a
sentença em Cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste momento o
prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral.
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Processos  (SADP),  deste  Tribunal, constata-se  que  os  autos  foram conclusos  ao

ilustre  Magistrado  em  27/04/2017,  situação  que  perdura  até  a  presente  data  –

22/06/2017.

Desatendido o prazo supra, determina o parágrafo único do art. 9º5 da supra

mencionada Lei Complementar, competir ao Corregedor Regional Eleitoral, de ofício,

apurar o motivo do retardamento.

Registre-se, que sequer poderia Sua Excelência, o Juiz Eleitoral de primeiro

grau, alegar excesso de trabalho na jurisdição comum. A própria Lei de Inelegibilidade o

veda, ao tratar dos feitos eleitorais:

Lei Complementar 64/90:

Art. 26-B [...]

§ 1º É defeso as autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer

prazo previsto nesta Lei Complementar sob alegação de acúmulo de serviço no

exercício das funções regulares.

Por fim, Excelência, cumpre observar que, de acordo com a Lei das Eleições –

L. 9.504/97 -, art. 96, § 10: “Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode

ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido

neste artigo”.

A situação revela-se ainda mais gravosa ao se notar que Wilton Pereira

dos  Santos  encontra-se  com  seus  direitos  políticos  suspensos,  por  conta  de

condenação em ação de improbidade administrativa já transitada em julgado. Aliás,

5 Art. 9º Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença no prazo do artigo anterior, o prazo para recurso só
começará a correr após a publicação da mesma por edital, em Cartório.
Parágrafo  único.  Ocorrendo  a  hipótese  prevista  neste  artigo,  o  Corregedor  Regional,  de  ofício,
apurará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for o caso, a aplicação
da penalidade cabível.
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o próprio TRE-AM reconheceu tal fato na última sessão, determinando a cassação

do diploma de Wilton Pereira e de seu vice no bojo do RCED 15-56.2017.6.04.0000.

Por todo o exposto, requer o Ministério Público Eleitoral a intervenção de Vossa

Excelência junto ao Juiz Eleitoral da 34ª Zona, no sentido de que sejam julgados os autos

do  Processo  nº  184-72.2016.04.06.0034,  em cumprimento  às  disposições  legais  aqui

referidas.

É o que requer.

Manaus, de 27 de junho de 2017

VICTOR RICCELY LINS SANTOS

Procurador Regional Eleitoral
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