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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  meio  da  Procuradora

Regional Eleitoral no Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com fulcro

no art. 127 da Constituição Federal, no art. 3º da LC 64/90 e nos artigos 73 e 74 da LC 75/93,

apresentar, vem apresentar

IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA 

de  DONIZETE CORDEIRO DOS SANTOS  ao cargo de  Deputado Estadual,  objeto do

pedido  formulado  pelo  Partido  Social  Liberal  –  PSL em  favor,  já  qualificado  no  RRC

integrado aos autos, conforme razões de fato e de direito a seguir articuladas.
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I -  DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE TIPIFICADA NO ARTIGO 1º, INCISO II,

ALÍNEA “ L” c/c INCISO V, ALÍNEA "A"  E INCISO VI DA LEI COMPLEMENTAR

N. 64/90

Encontra-se sob o exame dessa Corte o pedido de registro de candidatura (RRC)

para Deputado Estadual do requerido DONIZETE CORDEIRO DOS SANTOS, cujo edital

foi publicado no dia 14/08/2018.

No requerimento de Registro de Candidatura, o aludido candidato declarou que

“não  ocupou  nos  últimos  6  meses  cargo  em  comissão  ou  função  comissionada  na

administração  pública”,  não  apresentando  nenhum  documento  para  provar  o  alegado  e

omitindo-se sobre sua atividade profissional.

Ocorre que, de acordo com a Portaria n. 96/20181 (Anexo I), de 12 de julho de

2018, extraída do Portal da transparência da Prefeita Municipal de Ribeirão Cascalheira/MT,

ao menos  até  12 de julho – data  em que foi  exonerado,  o candidato exerceria  o cargo

público de Diretor de Departamento – DAS 2, junto a Divisão de Cultura do município

(regulado pela lei municipal 673/2013 – Anexo II), acarretando, assim, sua inelegibilidade.

Com efeito, é exigido ao detentor de cargo de público em comissão (sujeito

à  livre  nomeação  e  exoneração)  que  pretenda  concorrer  a  cargos  eletivos  afastar-se

definitivamente do cargo em que ocupe até 03 (três) meses antecedentes ao pleito, nos

termos do art. 1º, II, alínea “l”2,  c/c V, “a”3 e VI4, da LC n. 64/90. Nesse sentido, a Súmula 54

do Tribunal Superior Eleitoral:

1 Extraída no Portal da Prefeitura: <http://www.prefeiturarc.com.br/site/index.php/transparencia/portarias/finish/17-portarias/2390-
portaria-n-96-exonera-servidor-do-cargo-de-diretor-de-departamento-e-da-outras-providencias> Acesso: 16.08.2018.
2 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;
3  VII - para a Câmara Municipal: a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a
Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização;
4  VI - para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os
inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos; 
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A desincompatibilização de  servidor público  que possui  cargo em comissão é  de  três

meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado, e não apenas seu

afastamento de fato. 

Ressalte-se,  todavia,  que  o  fator  preponderante  para  se  aferir  o  momento

relativo ao ato de desincompatibilização não é propriamente a nomenclatura do cargo ou ao

valor dos vencimentos recebidos, mas a sua natureza, as atribuições e os atos praticados

durante o exercício do cargo.

Nesta  senda,  tendo  em a  Lei  municipal  n.  673/2013,  conferido  atribuições

congêneres aos de secretários da administração municipal aos Diretores de Departamento –

DAS  2,  resta  indene  de  dúvidas  que  o  candidato  impugnado  deveria  ter  cumprido,  em

verdade, prazo de desincompatibilização de seis meses, estabelecido no art. 1º, III, b, 45, da

LC nº 64/90. 

Depreende-se  da  Lei  municipal  n.  673/2013,  notadamente  da  estrutura

remuneratória  disposta  no  Anexo  III,  que  o  cargo  de  Diretor  de  Departamento  não  se

subordina  aos  demais  cargos  em  comissão  de  chefia  da  urbe,  mormente  ser  melhor

remunerado do que os cargos de Chefe de departamento, Secretário executivo e Procurador-

Geral do município, todos DAS 3.

Nesse  sentido,  confira-se  a  jurisprudência  pacificada  da  eg.  Corte  Superior

Eleitoral:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.

ELEIÇÕES  2012.  DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.  DIRETOR  DE  DEPARTAMENTO.

FUNÇÃO ANÁLOGA. SECRETÁRIO MUNICIPAL. PRAZO. SEIS MESES. ART. 1º, III, B,

5     III - para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; (….) 
       b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções:
      (...) 4. os secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres;
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4,  DA  LC  Nº  64/90.  REEXAME.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  320/STJ.

DESPROVIMENTO.

1.  O Tribunal Regional, analisando as provas dos autos, assentou que o cargo ocupado pelo

agravante,  de Diretor de Departamento, é equivalente ao de Secretário Municipal, o que

atrai a incidência do prazo de desincompatibilização de seis meses, estabelecido  no art. 1º,

III, b, 4, da LC nº 64/90.

2.   É assente na jurisprudência  desta Corte que os  cargos de secretários  da administração

municipal e aqueles que lhes são congêneres são de investidura de natureza política, incidindo,

no caso, o disposto no art. 1°, III, b, 4, da LC nº 64/90.

3.  Reexame que se afigura inexequível.

4.  As premissas fáticas consideradas no julgamento do recurso especial são apenas aquelas

estabelecidas  pela  maioria  da  Corte  de  origem,  de  modo  que  não  atende  ao  requisito  do

prequestionamento a matéria ventilada somente no voto vencido (Súmula nº 320/STJ).

5.  Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 14082, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães

Lóssio, Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/10/2012)

Impende destacar que “a reforma eleitoral promovida pela Lei n° 13.165/2015

não alterou os prazos de desincompatibilização para disputa de cargos eletivos constantes da

LC nº 64/90.” (TSE – Consulta nº 10.512/DF, DJe de 06/06/2016).

Portanto,  o  requerente  não  comprovou  sua  desincompatibilização como

condição  de  registrabilidade  exigida  pelo  art.  1º  da  LC  64/90  c/c  art.  28,  inciso  V,  da

Resolução TSE nº 23.548/2017.

II – PEDIDO 

Diante do exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral requer: 

a) seja promovida a regular notificação/citação do requerido, facultando-lhe

oportunidade para o oferecimento de defesa, no prazo legal;
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b) a negativa do registro nos termos do art. 15 da Lei Complementar nº 64

de 1990, após a citação do requerido;

Por oportuno, anexa à presente inicial documentos comprobatórios do quanto

alegado  (Anexos  I  e  II);  pugnando,  nada  obstante,  como  assegura  o  artigo  38,  §4º,  da

Resolução TSE n. 23.548/2017, pela juntada, se necessário, de novos elementos materiais.

Deixa de atribuir valor à causa, porquanto inestimável e em face da própria

natureza dos feitos eleitorais.

Cuiabá, [data e hora no sistema eletrônico]

(Assinado digitalmente)

CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Procuradora Regional Eleitoral

_________________________________________________________________________________________
Jardim Cuiabá - Office & Flat - Av. Miguel Sutil, nº 2.625, Esquina Rua J. Márcio (R. Nestelaus Devuisky) - Bairro Jardim Primavera,

Cuiabá/MT – CEP: 78.030-010. Fone (65) 3612-5000 – Fax (65) 3612-5005     5    


