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JUSTIÇA ELEITORAL 
 069ª ZONA ELEITORAL DE MIRANDIBA PE 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600182-43.2020.6.17.0069 / 069ª ZONA ELEITORAL DE MIRANDIBA
PE 
REQUERENTE: IRONILDO PIRES DE CARVALHO, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO 
IMPUGNANTE: O POVO PODE MAIS. 40-PSB / 11-PP / 20-PSC 
  
IMPUGNADO: IRONILDO PIRES DE CARVALHO 
  
  
  
 
 
 

Vistos, etc.
Trata-se de Pedido de Registro de Candidatura formulado por IRONILDO PIRES DE CARVALHO
 para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 10666, pelo Partido Republicano no
município de Mirandiba-PE.
Acompanhando o formulário RRC, foram anexados os documentos exigidos na lei 9.504/97 e na
Resolução n. 23.609/2019.
Publicado o edital, a Coligação Majoritária O POVO PODE MAIS ajuizou IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC) de Ironildo Pires de Carvalho (ID n. 11147594).
Sustenta, em síntese, que Ironildo Pires de Carvalho é agente comunitário de saúde, todavia não
se desincompatibilizou da função pública exercida pela legislação eleitoral.
Aduz que sistema eletrônico de jornada de trabalho pelo aplicativo evisita-PE consta que o
candidato exerceu a função nos dias 20, 23 e 25 de agosto, 01, 02 e 03 de setembro no
município de Mirandiba, tendo juntado comprovante de relatório de visita (ID 11149555 e
11149562).
Por fim, alega que o candidato está inelegível por força do art. 1°, II, alínea “L”, da Lei
Complementar 64/90.
Conclui, requerendo a procedência do pedido de impugnação de registro de candidatura.  
A defesa apresentou contestação (ID 14403385).
Inicialmente, esclarece sobre tempestividade da peça de bloqueio.
Alega que juntou documento de desincompatibilização (ID 8907777 – Portaria 119/2020).
Aduz, ainda, que o relatório produzido poderia ser homônimo.  
Ao fim, requer a improcedência do pedido de impugnação ao registro de candidatura.
O parecer ministerial é pelo indeferimento (ID 17524711).
Petição (ID 18210634).  
É o que cumpria relatar. Passo a decidir.
O caso em análise dispensa dilação probatória uma vez que os elementos colacionados aos
autos, especialmente a prova documental, já são suficientes para este juízo emitir sentença no
estado em que se encontra o presente feito, consoante autorizam o art. 5° da LC 64/90 e o art.
355, inciso I, do CPP.
No mérito.
Sabe-se que a desincompatibilização é uma das condições de elegibilidade. Em outras palavras,
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é dever do servidor público que deseja concorrer a cargo eletivo se afastar do emprego ou função
pública direta ou indireta.
A permanência no exercício da função pública é causa de incompatibilidade capaz de gerar a
inelegibilidade, sendo impeditivo legal para participar do certame.
A LC 64/90 reza que os servidores públicos deverão se desvincular de suas funções num prazo
previsto na legislação eleitoral.
Assim, a LC 64/90 estabelece no art. 1°, inciso II, alínea “L”:
“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”. Grifei.
Segundo a impugnação, o postulante é servidor público e exerce a função de agente comunitário
de saúde, sendo que não se afasto efetivamente da função pública no período determinado pela
legislação.
Registre-se que a desincompatibilização deverá ser efetiva, ou seja, não basta que o servidor
tenha feito o requerimento e se afastado formalmente de seu cargo, pois o afastamento deverá se
dar no terreno dos fatos. Ou seja, a desincompatibilização deve guiar-se pela primazia da
realidade.
A defesa apresentou documento (ID 8900777) formal de portaria 119/2020, no qual a gestão
municipal concedeu licença ao servidor entre a data de 15/08/2020 até 15/11/2020.
Todavia, o impugnante juntou documentos (ID 11149555 e 11149562), que são relatório de visita
pelo candidato, exercendo a função pública de agente comunitário em data de 20, 23, 25 de
agosto e 01, 02 e 03 de setembro de 2020.
Argumenta a defesa que o relatório é Secretaria do Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul,
entretanto a fonte de informação é do site: http://evisita.saude.pe.gov.br - 29/09/2020 13:20:39.
 Assim, não merece prosperar o argumento da defesa, já que a fonte da informação é do governo
do Estado do Pernambuco.
A defesa alega que pode ser caso de homônimo.
Éfácil perceber que o argumento não se sustenta, já que no relatório os locais visitados pelo
servidor público são de ruas no Distrito de Cachoeirinha no Município de Mirandiba/PE, cito: Rua 
Vicente Ferreira Xavier, Rua Napoleão Bonaparte, Rua Antônio Rodrigues Barros, Rua Alfredo
Nunes Magalhães e Rua Elísio Pires.
Destaco a jurisprudência:

 
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. PRAZO DE 3(TRÊS) MESES.
CARGO DE VEREADOR. AFASTAMENTO DE FATO NÃO COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo para desincompatibilização se servidores
públicos para disputar o cargo de vereador é de 3(três) meses, consoante os
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. (Resp. 18.019/1992 e Res. 20.623/2000). 2.
A desincompatibilização conta-se a partir do efetivo afastamento. Como nos autos não
ficou comprovado o efetivo afastamento no prazo de 3 (três) meses, o registro de
candidatura deve ser indeferido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TER-GO
RE:3936, Relator: ILMAR VITORIO ROCHA, Data de Julgamento: 13/08/2008, Data de
Publicação: PSESS – Publicação em Sessão).   

  
Conclui-se que, analisando as provas carreadas aos autos, restou comprovado que o postulante
cargo de vereador nas eleições de 2020, não se afastou efetivamente no prazo previsto na
legislação eleitoral.
Não merece prosperar o pedido de defesa de desentranhamento do parecer ministerial por ter
sido juntado fora do prazo, já que a atuação do Ministério Público é como fiscal da lei, de modo
que o prazo é impróprio e a matéria é de direito indisponível.    
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE A

Num. 18476940 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA - 19/10/2020 17:41:40
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101917414066900000017126104
Número do documento: 20101917414066900000017126104



IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA ao mesmo tempo que INDEFIRO o pedido
de registro de candidatura de IRONILDO PIRES DE CARVALHO para concorrer ao cargo de
Vereador, ante a sua incidência na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, L, da Lei
Complementar nº 64/90.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ser incabível na jurisdição eleitoral
(TSE, Acordão de 12.5.2015 no AgR-AI n. 148675).
Intimem-se as partes e o representante do Ministério Público.
Com o trânsito em julgado da decisão, arquive-se.
Expedientes necessários.
Mirandiba/PE, 19 de outubro de 2020.
 

MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral
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