
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR RELATOR DO TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Processo nº: 0600602-97.2018.6.11.0000

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  conduto  da  procuradora

regional  eleitoral  que ao final  assina,  com espeque no artigo 3º  da Lei  Complementar  nº

64/90, propõe a presente

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

em  desfavor  de  HENRIQUE  LOPES  DO  NASCIMENTO,  candidato  ao  cargo  de

Deputado Estadual pelo consórcio partidário composto pelas siglas PT, PRB, PR e PC do B,

denominado de Coligação A Força da União I,  pelas  razões fáticas  e  jurídicas  doravante

articuladas.

I – DA AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL

A  Coligação  “A  Força  da  União”  protocolou  pedido  de  registro  de  seus

candidatos ao cargo proporcional de deputado estadual. No caso do candidato ora impugnado,

constatou-se  faltar-lhe  uma  condição  de  elegibilidade,  mais  especificamente,  quitação

eleitoral.
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Na hipótese  dos  autos,  constatou-se pelos  relatórios  analíticos  extraídos  do

Sistema de Candidaturas pela Justiça Eleitoral (Anexo VI) demonstraram que candidato foi

condenado a multa eleitoral na data de 10/03/2016.

Contudo, ao que se tem notícia, até a presente data, o requerido não efetuou o

pagamento do valor devido, de modo a viabilizar a emissão de certidão de quitação eleitoral,

nos termos do inciso I do §8º do artigo 11 da Lei nº. 9.504/97 e, em consequência, deve ter

indeferido o registro.

Destarte, o(a) requerente não possui a condição de elegibilidade prevista no

artigo 11, § 1º, VI, e §§ 7º e 8º, da Lei 9.504/97, que foi disciplinada no art. 29, §§ 1º e 2º, da

Resolução TSE nº 23.548/20171, verbis:

“Art. 29. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, domicílio eleitoral,
quitação eleitoral e inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas
informações  constantes  dos  bancos  de  dados  da  Justiça  Eleitoral,  sendo
dispensada  a  apresentação  de  documentos  comprobatórios  pelos  requerentes
(Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, incisos III, V, VI e VII).
§ 1° A quitação eleitoral de que trata o caput deve abranger exclusivamente a
plenitude  do  gozo  dos  direitos  políticos,  o  regular  exercício  do  voto,  o
atendimento  a  convocações  da  Justiça  Eleitoral  para  auxiliar  os  trabalhos
relativos ao pleito,  a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo,
pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha
eleitoral.
§  2°  Para  fins  de verificação da quitação eleitoral  de  que trata  o  § 1°,  são
considerados quites aqueles que:
I -  condenados ao pagamento de multa, tenham, até a data do julgamento
do seu pedido de registro de candidatura, comprovado o pagamento ou o
parcelamento da dívida regularmente cumprido;
II - pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer
modalidade  de  responsabilidade  solidária,  mesmo  quando  imposta
concomitantemente com outros candidatos e em razão do mesmo fato.”

1 TSE: “(...) 3. Conforme já decidiu o TSE, as condições de elegibilidade não estão previstas somente no art. 14,
§ 3º, I a VI, da Constituição Federal, mas também na Lei nº 9.504/97, a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre
outras condições, que o candidato tenha quitação eleitoral. Precedente. (...)” (TSE - Embargos de Declaração em
Recurso  Especial  Eleitoral  nº  38875,  Acórdão  de  21/10/2014,  Relator(a)  Min.  LUCIANA  CHRISTINA
GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 21/10/2014)
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Como bem se observa, a existência de multas eleitorais não prescritas e não

adimplidas constitui óbice à obtenção de certidão de quitação eleitoral e, por consequência, de

registro de candidatura.

II – DA AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE FATO

No requerimento de Registro de Candidatura, o aludido candidato, professor  da

educação básica, juntou aos autos Requerimento em que solicita licença do cargo que ocupa

de Presidente da entidade sindical nomeada Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público

de Mato Grosso – SINTEP/MT, a partir de 06 de junho a 07 de outubro de 2018.

Nos termos da Lei Complementar 64/90, art. 1º, II, “g2”, c/c V,“a” c/c VI, aos

dirigentes  sindicais  é  exigido  o  afastamento regular  de  suas  funções  com 04 (quatro)

meses que  antecedem  ao  pleito,  portanto,  o  requerente  teria  formalmente  se

descompatibilizado no prazo exigido.

Entretanto, as matérias jornalísticas e informativas veiculadas nas redes sociais e

sites  oficiais  do SINTEP/MT, bem como em outros sites de notícias  dão conta de que  o

afastamento  de  fato  à  frente  da  instituição  não  ocorreu.  Em  verdade,  o  candidato

continuou participando eventos como representante da instituição mesmo após o prazo de seu

desligamento formal, conforme se depreende dos seguintes elementos de prova identificados:

1. Notícia  veiculada  no  site  do  SINTEP/MT3,  subsede  de  Várzea  Grande,  datada  de

30/06/2018, informa a participação do requerente como representante da agremiação sindical

no Seminário Estadual de Educação “52 anos de Lutas, Resistências e conquistas”, promovido

2   g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção,
administração  ou  representação  em  entidades  representativas  de  classe,  mantidas, total  ou  parcialmente,  por
contribuições impostas pelo poder Público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social;
3 Disponível em: <http://sintep2.org.br/sintep/exibir.php?exibir=1&id_l=4876&pagina=52> Acesso 
19/08/2018.
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pela subseção sindical em Mato Grosso, nos dias 29 e 30 de agosto, em Cuiabá. Confira-se

trechos da notícia (doc. anexo):

“(...)A  mesa  de  abertura,  além  do  presidente  do  Sintep/MT,  Henrique
Lopes  do  Nascimento e  dirigentes  sindicais,  o  convidado  para
esclarecimentos sobre o programa federal, o coordenador estadual da rede de
Assistência Técnica aos Planos de Carreira e Remuneração, Alfredo Ojima.

“(...)O presidente do Sintep/MT, Henrique Lopes do Nascimento, inicia
sua explanação destacando que a ferramenta utilizada pelo MEC é na verdade
uma  adaptação  do  modelo  desenvolvido  pelo  Sintep  e  adotado
nacionalmente”.

Conforme  se  observa  das  fotos  extraídas  dos  veículos  citados,  o  candidato

compôs  a  mesa  oficial  de  palestrantes  do  Seminário  como  Presidente  do  SINTEP/MT4,

discursando para os presentes:

Além  disso,  no  perfil  do  Facebook,  é  possível  verificar,  inclusive,  que  o

Seminário teve ampla abrangência, tendo em vista que foi transmitido ao vivo5 (Foto 3):

4 URL da foto: <http://www.agensite.com/arquivos/737/conteudo/posts/608786.jpg> Acesso em 19/08.2018.
5 URL do link: <https://www.facebook.com/sintep.deluta/videos/2164201883594055/> Acesso em 19/08/2018.
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2. Matéria jornalística no site 24 Horas News6, veiculada em 27/06/2018, com o

título “SINTEP/MT leva Jornada de Debates  para Primavera do Leste  e Poxoréu”

noticiando Jornada de debates ocorrida nos dias 27 e 28 de junho do ano corrente, na

cidade  de  Primavera  do  Leste/MT  com  a  participação  do  candidato  como

representante do sindicato. Trechos:

“(...)O  presidente  do  Sintep/MT,  Henrique  Lopes  do  Nascimento,  inicia  sua

explanação  destacando  que  a  ferramenta  utilizada  pelo  MEC é  na  verdade  uma

adaptação do modelo desenvolvido pelo Sintep e adotado nacionalmente”

“Os profissionais da Educação, estudantes e comunidade escolar dos municípios de

Primavera  do  Leste  e  Poxoréu  receberão  nesta  terça  e  quarta-feira  (27  e  28  de

6 Disponível em: <https://24horasnews.com.br/noticia/sintep-mt-leva-jornada-de-debates-para-primavera-do-
leste-e-poxoreu.html>. Acesso em 19/08/2018.
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junho),  respectivamente,  a  Jornada  de  Debates,  promovida  pelo  Sindicato  dos

Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT)”. 

(…) “A Jornada de Debates, iniciada em março, já esteve em mais de 45 municípios

do  estado  esclarecendo  aos/as  educadores/as  e  estudantes  o  lado  obscuro  das

reformas. "Debatemos com os profissionais os impactos que as leis promoverão na

sociedade  e  na  vida  de  todos/as",  diz  o  presidente  do  Sintep/MT,  Henrique

Lopes”. 

A seguir,  confira-se  publicidade  do  evento7 encontrada  na  aludida  matéria,

identificando o requerente como Presidente do SINTEP/MT:

7 URL da imagem: <https://24horasnews.com.br/imagem/resize/1110/550/imagens/2017/06/27/sintep-mt-leva-
jornada-de-debates-para-primavera-do-leste-e-poxoreu.jpg> Acesso em 19/08/2018.
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3. Álbum divulgado na página do Facebook do SINTEP/MT8 divulgando as imagens do

8º Encontro de Dirigentes de Subsedes do sindicato, ocorrida no dia 17 e 18 de agosto, sendo

possível identificar a participação do candidato compondo a mesa de trabalhos e discursando

aos presentes. Abaixo print da publicação e imagens (Foto 69 e 710):

8 Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/sintep.deluta/photos/?
tab=album&album_id=2249804505033792> Acesso 19/08/2018.
9 URL da imagem: 
<https://www.facebook.com/sintep.deluta/photos/a.2249804505033792/2249807281700181/?type=3&theater> 
Acesso em 19/08/2018.
10 URL  da  imagem:  <https://scontent.fbsb1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/39281428_2248508818496694_6683602869360263168_n.png?
_nc_cat=0&oh=cf5ceedab7ad3212d5764ea77364adf7&oe=5BFB1177> Acesso em 19/08/2018.
_________________________________________________________________________________________

Av. Miguel Sutil, nº 2.625, Esq. com a Rua J. Márcio, Ed. Jardim Cuiabá Office & Flat, Jardim Primavera,
 Cuiabá/MT, CEP: 78.030-010, Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5089                              7

https://scontent.fbsb1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39281428_2248508818496694_6683602869360263168_n.png?_nc_cat=0&oh=cf5ceedab7ad3212d5764ea77364adf7&oe=5BFB1177
https://scontent.fbsb1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39281428_2248508818496694_6683602869360263168_n.png?_nc_cat=0&oh=cf5ceedab7ad3212d5764ea77364adf7&oe=5BFB1177
https://scontent.fbsb1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39281428_2248508818496694_6683602869360263168_n.png?_nc_cat=0&oh=cf5ceedab7ad3212d5764ea77364adf7&oe=5BFB1177
https://www.facebook.com/sintep.deluta/photos/a.2249804505033792/2249807281700181/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/sintep.deluta/photos/?tab=album&album_id=2249804505033792
https://www.facebook.com/pg/sintep.deluta/photos/?tab=album&album_id=2249804505033792


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

4. Divulgação  de  informação  e  imagens  na  página  do  Facebook  do  SINTEP/MT da

participação do requerente em reunião da diretoria do sindicato com o Prefeito de Jaciara,

ocorrida no dia 02/07/2018: 
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5. Se não bastasse, consta a informação11 no site do SINTEP/MT que o candidato

faz parte da nova diretoria empossada para a gestão 2018/2021 como  Secretário de Redes

Municipais, não havendo notícia de desincompatibilização.

Ainda,  tem-se  que  o  requerimento  de  licença  juntado  pelo  candidato  no

registro de candidatura faz alusão ao afastamento do cargo de dirigente sindical, não havendo

notícia  de  requerimento  de  licença  para  atividade  política  do  seu  vínculo  no  cargo  de

professor da educação básica com o Estado de Mato Grosso, constando o candidato como

servidor ativo no Portal da Transparência no mês de julho de 2018 (Anexo III).

Diante  do  exposto,  tendo  em  vista  que  a  comprovação  da

desincompatibilização pelo requerente configura-se como uma condição de registrabilidade,

nos termos do art. 1º da LC 64/90 c/c art. art. 28, inciso V, da Resolução TSE nº 23.548/2017,

o registro deve ser indeferido.

III - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL requer: 

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

oportunidade para o oferecimento de defesa, no prazo legal;

b) Por  oportuno,  anexa  à  presente  inicial  documentos  comprobatórios  do

quanto alegado (Anexos I a IV e Imagens 1 a 9); pugnando, nada obstante, como assegura o

artigo  38,  §4º,  da  Resolução  TSE n.  23.548/2017,  pela  juntada,  se  necessário,  de  novos

elementos materiais.

11 Disponível em: <http://sintep2.org.br/sintep/exibir-menu.php?menu=institucional&id=7>. Acesso em: 
19/08/2018.
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b)  a certificação nos autos, pela zelosa Secretaria Judiciária desse Tribunal,

do  objeto e pé do processo 0000461-74.2011.6.11.0000 de doação acima do limite  como

fundamento da impugnação do registro requerido.

c) seja expedido ofício a Procuradoria da Fazenda Nacional para que preste

informações pormenorizadas acerca de eventual pagamento,  parcelamento ou inscrição em

dívida ativa de eventual  multa aplicada.

d) após  regular  tramitação  processual,  seja  INDEFERIDO o  pedido  de

registro de candidatura de HENRIQUE  LOPES DO NASCIMENTO.

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
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