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DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso interposto por LEANDRA GUEDES FERREIRA contra a sentença de ID
19262045, proferida pelo Juízo da 184ªZona Eleitoral de Ituiutaba/MG, que indeferiu o seu
requerimento de registro de candidatura, em razão da ausência da desincompatibilização
condição de registrabilidade, nos termos do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.504/1997,
regulamentado pelo art. 27 da Res. TSE nº 23.609/2019.

Procuração no ID. 18596045.

A recorrente, LEANDRA GUEDES FERREIRA, em suas razões recursais (ID. 19262195), alega
que, há jurisprudência do TSE no sentido de que, quando o servidor presta serviço noutra
circunscrição, não há necessidade da desincompatibilização.

Procuração outorgada pela recorrente ID. 19260195.

É o relatório. Passo a decidir.

Pelo que se depreende dos autos, a controvérsia existente reside em estabelecer se havia, ou
não, necessidade de desincompatibilização de LEANDRA GUEDES FERREIRA das funções
que exercia como assessora parlamentar de Deputado Federal em circunscrição diversa
onde vai concorrer a cargo político, para fins de concorrer ao cargo de prefeita de
Ituiutaba/MG, em razão da exigência da Lei Complementar nº 64/1990.

Importante registrar que razão assiste a recorrente. Isso porque, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral já firmou entendimento no sentido de não ser exigível a
desincompatibilização quando o candidato exercer sua função em circunscrição diversa
daquela em que pretende concorrer às eleições.

Abaixo colaciono julgado para conhecimento:

ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA.DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
SERVIDORA PÚBLICA. CARGOEM COMISSÃO. MUNICÍPIO DIVERSO. RECURSO
ESPECIAL.DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO.

1. Se a candidata a vereadora exerce cargo em comissão de secretária escolar em
município diverso daquele no qual pretende concorrer, não é exigível a
desincompatibilização de suas funções.



2. As regras de desincompatibilização objetivam evitar a reprovável utilização ou
influência de cargo ou função no âmbito da circunscrição eleitoral em detrimento
do equilíbrio do pleito, o que não se evidencia na hipótese, em que a candidata
trabalha em localidade diversa à da disputa. Agravo regimental a que se nega
provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 6714, Acórdão, Relator(a)Min. Henrique
Neves Da Silva, Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Volume 065, Tomo
065, Data 09/04/2013, Página 35/36)[grifei].

O Procurador Regional Eleitoral se manifestou pela  inexistência de óbice legal ao pedido de registro
de candidatura, uma vez que a jurisprudência é no sentido de não haver necessidade de
desincompatibilização de servidor que exerce a função em outra localidade como é o caso da
recorrente que labora em Brasília como assessora parlamentar de Deputado Federal.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e deferir o
registro de candidatura.

P. I.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2020.

                               

Juiz Federal Itelmar Raydan Evangelista
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