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SENTENÇA
 
 

Vistos, etc...
Trata-se de impugnação ao Requerimento de Registro da Candidatura de Antonio

Valter Batista dos Santos, pretenso candidato ao mandato de Vereador do Município de Água
Branca/PI.

A impugnação foi ofertada pelo Partido dos Trabalhadores de Água Branca,
representado por LUZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA, sob o fundamento de que o
Impugnado não teria cumprido prazo de desincompatibilização.

Afirma que o impugnado "possui vínculo com o Conselho de Previdência Própria
do município de Água Branca - Água Branca Prev."

Notificado, o impugnado apresentou contestação, no bojo da qual, em suma,
afirmou que trata-se de cargo sem função de direção.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela procedência da
impugnação e consequente indeferimento do registro de candidatura.

É o relatório. Decide-se.
 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO DA LIDE

A presente demanda depende apenas da prova documental já coligida para o seu
deslinde, de modo a atrair, pois, a norma do art.355, I, do CPC e do art.5°, caput, da Lei
Complementar n°64/90, face à ausência de prova testemunhal arrolada, demandando, pois, o
julgamento antecipado do mérito da lide.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento submetido à
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sistemática dos recursos repetitivos fixou a Tese no Tema n°437, segundo a qual "não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais
suficientes".

 

DA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

No caso em tela, a lide recai sob pretenso candidato ao cargo de Vereador no
município de Água Branca.

Cabe destacar que a despeito de tal cargo, assim estabelece a Lei Complementar nº
64/90:

"Art. 1º São inelegíveis:

...

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

...

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;

...

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e
do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;

...

VII - para a Câmara Municipal:

...

b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização."

 

Da leitura do dispositivo vê-se que a desincompatibilização que alcança os
pretendentes ao cargo de Vereador refere-se à cargo ou função de direção, administração ou
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representação em Conselho Deliberativo de Fundo de Previdência Municipal.
Assim já se posicionou o respeitável Tribunal Superior Eleitoral:

“Inelegibilidade. LC n° 64/90. Diretores de conselhos. Necessário, na
forma da alínea g, art. 1°, da LC n° 64/90, a desincompatibilização de
dirigentes dos conselhos regionais em prazo nunca inferior a quatro
meses anteriores à eleição, para possível candidatura.” NE: A alínea
indicada é do inciso II do artigo referido.

(Res. nº 16547 na Cta nº 11136, de 31.5.90, rel. Min Pedro Acioli.)

De fato, a Egrégia Corte confirma que a desincompatibilização de que trata a norma
transcrita recai sobre os diretores dos conselhos.

Analisando a documentação acostada pela parte impugnante no ID 11631738,
verifico que o ato que designou o senhor Antonio Valter Batista dos Santos para função no Fundo
de Previdência Própria do Município de Água Branca - Água Branca Prev, qual seja a Portaria GP
nº 153/2017 da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Água Branca, o
nomeou como titular de Representante do poder Legislativo integrante do Conselho Deliberativo.

Ora, o próprio ato normativo estabelece a divisão das nomeações em Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal, estando o candidato integrando o primeiro.

Vê-se, portanto, que o mesmo figura em função de direção, administração ou
representação de Conselho Deliberativo.

Desse modo, há que se falar em desincompatibilização para o candidato, no prazo
exigido pela legislação, conforme jurisprudência acima transcrita.

Assim sendo, estou seguro em afirmar que o impugnado exerce função de
direção no mencionado órgão, estando portando demandada a subsunção ao
regramento infraconstitucional em comento.

DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, JULGO
PROCEDENTE a Impugnação interposta e INDEFIRO o Registro de Candidatura de
ANTONIO VALTER BATISTA DOS SANTOS para o Cargo de Vereador do Município de Água
Branca, com fulcro no art. 1º, II, 'g' c.c. IV, 'a', da Lei Complementar nº 64/90 na jurisprudência
aplicável.

Sem custas e honorários.
P.R.I.
Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos e dê-se baixa na

distribuição.
 
 

José Eduardo Couto de Oliveira
Juiz Eleitoral da 52ª Zona do Piauí
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