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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.

Processo eletrônico : 0600792-92.2018.6.17.0000 - AIRC
Recorrente : Ministério Público Eleitoral 
Recorrido : Joel Maurino do Carmo
Relator Designado : Desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho 

Petição /2018/PRE-PE

Razões de recurso ordinário /2018/PRE-PE

O  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,  pelo  Procurador  Regional  Eleitoral  ao  final
firmado, no prazo legal, com base no artigo 121, § 4o, III, da Constituição da República e
no art. 57, I, da Resolução 23.548, de 18 de dezembro de 2017, do Tribunal Superior
Eleitoral, interpõe

recurso ordinário,

contra acórdão proferido por esse Tribunal Regional Eleitoral,  que julgou procedente
pedido de registro de candidatura de JOEL MAURINO DO CARMO.

Requer,  nos  termos  do  artigo  58  da  Resolução  23.548/2017  do  TSE,  após
apresentadas contrarrazões ou decorrido o prazo, remessa à instância superior, com as
razões em anexo.

Recife (PE), 19 de setembro de 2018.

[Assinado eletronicamente.]

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA 
Procurador Regional Eleitoral
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COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

Processo eletrônico : 0600792-92.2018.6.17.0000
Ação de impugnação de registro de candidatura

Recorrente : Ministério Público Eleitoral 
Recorrido : Joel Maurino do Carmo
Relator Designado : Desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho 

Razões de recurso ordinário /2018/PRE-PE

Eminente Ministro(a) Relator(a),
Eminente Subprocurador(a)-Geral da República,

1 SÍNTESE DA LIDE

1. O  Ministério  Público  Eleitoral  interpôs  ação  de  impugnação  de  registro  de
candidatura em desfavor de  JOEL MAURINO DO CARMO,  em razão de demissão do serviço
público  (exclusão da  corporação),  nos  termos  do art.  1º,  I,  o, da  Lei  Complementar
64/1990.

2. Em petição proposta após a contestação, o candidato afirma que, ao comparecer à
Secretaria de Defesa Social para solicitar certidão comprovando a ausência de trânsito
em  julgado  no  âmbito  administrativo,  foi  surpreendido  ao  saber  que  o  recurso
administrativo foi julgado em 29 de setembro de 2017. Argumenta que a decisão
foi publicada apenas em boletim geral da Secretaria de Defesa Social e por esse motivo
não gera efeitos de notificação porque o impugnado encontra-se licenciado, pois ocupa
cargo de deputado estadual. Ao tomar conhecimento da decisão, apresentou o recurso
administrativo  cabível  dotado  de  efeito  suspensivo  e  por  tal  motivo  não  haveria
incidência da inelegibilidade.

3. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por maioria, julgou improcedente o
pedido contido na ação de impugnação de registro de candidatura para deferir o registro,
por entender que foi inválida a intimação realizada pela Secretaria de Defesa Social e que
a interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo contra o ato de demissão
afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º,  I,  o da Lei Complementar 64/1990. Eis a
ementa do acórdão:
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ELEIÇÕES  2018.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  IMPUGNAÇÃO.
INELEGIBILIDADE.  ART.  1º,  I,  O  DA  LC  64/90.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
RECURSO  ADMINISTRATIVO  COM  EFEITO  SUSPENSIVO.  ART.  36  DA  LEI
ESTADUAL Nº 11.817/00. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO
DO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.

1-  A atribuição de  efeito  suspensivo  aos  recursos  administrativos,  interpostos na
forma prevista  no  art.  36  da  Lei  Estadual  n°  11.817/00,  impede  a  incidência  da
inelegibilidade prevista no art. 1°, I, O da Lei Complementar n° 64/90;
2-  Impugnação julgada improcedente  e  requerimento de  registro  de  candidatura
deferido.

4. Inconformada com essa decisão, esta Procuradoria Regional Eleitoral interpõe este
recurso ordinário.

2 DISCUSSÃO

5. O  recurso  é  tempestivo,  pois  o  acórdão  foi  publicado  em  sessão  no  dia  17  de
setembro  de  2018,  e  o  prazo  de  três  dias  (art.  57,  I  da  Resolução  23.548/2017  do
Tribunal Superior Eleitoral)1 encerrar-se-á em 20 de setembro de 2018. 

6. Dispõe a Lei Complementar 64/1990, em seu art. 1º, inciso I, alínea o:

Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou
anulado pelo Poder Judiciário;

7. Alegou o impugnado que a decisão de expulsão não teria transitado em julgado na
esfera administrativa.

8. Inicialmente,  entende  o  Ministério  Público  Eleitoral  que  é  desnecessário  o
esgotamento dos recursos na esfera administrativa para incidência da inelegibilidade em
comento,  tendo em vista  que  o  dispositivo  acima faz  referência  à  “decisão”  e  não a
trânsito em julgado ou “decisão irrecorrível”, como fez na alínea g. 

9. Esse  entendimento  foi  adotado  pelo  Desembargador  Vladimir  Souza  Carvalho
(relator originário vencido) ao afirmar que: 

1 “Art. 57. Cabem os seguintes recursos para o Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias,
em petição fundamentada (Lei Complementar no 64/1990, art. 11, § 2o):
I – recurso ordinário, quando versar sobre inelegibilidade (Constituição Federal, art. 121, § 4o, III);
II – recurso especial, quando versar sobre condições de elegibilidade (Constituição Federal, art.
121, § 4o, I e II). [...]”.
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Penso que a leitura da alínea o, do inc. I, do art. 1º, da Lei Complementar 64, não abre espaço
para  a  suspensão  da  eficácia  da  decisão  atinente  à  demissão  do  militar,  aqui,  no  caso,  na
linguagem da norma estadual, denominada de exclusão a bem da disciplina (inc. V, do art. 28),
porque  outro  motivo  senão  se  o  decisório  aludido  for  suspenso  ou  anulado  pelo  Poder
Judiciário.  Aliás,  a  suspensão de decisório ante suspensão ou anulação do Poder Judiciário
também ocorre no caso da alínea g, do mesmo inciso e artigo. Não há brecha para outro motivo,
como,  por  exemplo,  a  interposição  de  todos  os  recursos  disciplinares,  elencados  na norma
estadual, no caso, reconsideração do ato, queixa, representação e revisão disciplinar (incs. I a
IV, do art. 51).

É preciso distinguir dois tipos de efeitos. Um, de âmbito interno, dentro da organização militar,
fruto da aludida Lei 11.817; outro, para fins de inelegibilidade, fixado pela Lei Complementar
64,  de  âmbito  federal.  Para  a  norma  estadual,  todos  os  recursos  disciplinares  têm  efeito
suspensivo, ficando sobrestado o recolhimento do militar até que sejam julgados, em última
instância  administrativa,  todos  os  recursos  ao  seu  alcance.  Observe-se  a  suspensão  do
recolhimento  do  militar,  situação  que,  no  caso,  não  se  casa  com  a  situação  factual  do
impugnado, que apenas foi excluído a bem da disciplina, sem que se tenha sido aplicada a pena
de prisão.

10. A despeito disso,  observa-se que  a decisão de exclusão da corporação do
impugnado é irrecorrível, tendo em vista que não houve propositura de recurso no
prazo legal  contra a decisão que julgou o recurso chamado “Reconsideração de Ato”,
interposto contra o ato de expulsão.

11. Conforme informado pelo próprio impugnado, o julgamento deste recurso ocorreu
em  29  de  setembro  de  2017  e  só  houve  interposição  de  outro  recurso  no  âmbito
administrativo (chamado “Queixa”) em 12 de setembro de 2018, ou seja, quase um ano
depois e no mesmo dia que seu pedido de registro de candidatura foi incluído em pauta
para julgamento.

12. Todavia, o TRE-PE não considerou válida intimação realizada por meio de boletim
geral da Secretaria de Defesa Social (meio usual) e, por tal motivo, o ato de demissão
estaria suspenso em razão da interposição de novo recurso administrativo. O TRE-PE
também entendeu que a administração pública suspendeu o ato de demissão (autotutela)
porque o recorrido continuou recebendo os proventos relativos à reserva remunerada.

13. O Ministério Público Eleitoral  entende  que não cabe à Justiça Eleitoral  avaliar,
para fins de registro de candidatura, a validade da publicação na esfera administrativa.
Caberia ao candidato questioná-la judicialmente ou no próprio âmbito administrativo, a
fim de eventualmente ser reaberto prazo para propor recurso.

14. Além disso, em relação ao recebimento dos proventos mensalmente, tem-se que
referido dado não tem o condão de afastar os requisitos exigidos para caracterização da
inelegibilidade em comento, visto que devidamente comprovados nos autos.
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4 CONCLUSÃO

15. Diante do exposto, requer o  Ministério Público Eleitoral que seja conhecido e, ao
final,  provido  este recurso,  a  fim de  que  seja  reformado  o  acórdão  para  indeferir  o
registro de candidatura.

Recife (PE), 19 de setembro de 2018.

[Assinado eletronicamente.]

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA 
Procurador Regional Eleitoral

AIRC 0600792-92 Recurso ordinário - expulsão da corporação - Joel Maurino do Carmo/ccbc 5

Rua Frei Matias Teves, 65, Paissandu – 50070-465 Recife (PE) – Tel: (81) 3081.9980
www.prepe.mpf.mp.br prepe-eleitoral@mpf.mp.br

http://www.prepe.mpf.mp.br/
mailto:prepe-eleitoral@mpf.mp.br

