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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO EGRÉGRIO TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESSO N.º 0600778-27.2018.6.20.0000 

KERICLES ALVES RIBEIRO, já qualificado nos autos do processo em 

epígrafe, vem, por seu advogado (cf. doc. 01), apresentar RESPOSTA aos termos das 

“petições de Ids 3507571, 3562621 e 3564471”, o que faz com base nas razões fáticas e 

jurídicas adiante declinadas. 

I – TEMPESTIVIDADE. 

1. O manifestante KERICLES ALVES RIBEIRO foi (por seus advogados) intimado 

“para, no prazo de 7 (sete) dias, manifestar-se quanto às notícias de inelegibilidade e 

ausência de condição de elegibilidade, apresentadas nas petições de Ids 3507571, 

3562621 e 3564471, nos termos do art. 39, caput, e do art. 51, parágrafo único, da 

Resolução TSE n.º 23.548/2017”, razão pela qual, tendo a intimação ocorrido pela 

publicação veiculada no DJe de 22.09.2020 (terça-feira), o término do prazo será 

29.09.2020 (terça-feira), sendo tempestiva a manifestação trazida a consideração da 

CORTE. 
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II – A MANIFESTAÇÃO SOBRE AS PETIÇÕES 3507571, 3562621 E 3564471. 

2. As “petições de Ids 3507571, 3562621 e 3564471” encerram esforço 

idêntico de buscar a inelegibilidade do manifestante KERICLES ALVES RIBEIRO, por meios 

inadequados e argumentos improcedentes. 

3. Registre-se, desde já, que o e. TSE (cf. ACÓRDÃO, id 3331071) sufragou 

o entendimento de que: 

(i) [IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA COLIGAÇÃO DO LADO 

CERTO] “No tocante à Coligação do Lado Certo, seu pedido de 

habilitação como assistente simples foi rejeitado”, “entendimento que 

de todo se aplica a Fernando Wanderley Vargas da Silva, que, de igual 

modo, pretende ingresso nos autos”  

(ii) [IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO] 

“Não há falar em recurso de terceiro prejudicado (art. 966 do 

CPC/2015), incabível em processos de registro de candidatura em 

decorrência da Súmula 11/TSE, salvo se versar sobre questão de cunho 

constitucional, que, todavia, não é o caso dos autos”; 

(iii) O processo deveria retornar “ante incontroverso erro judiciário 

consistente na instabilidade do sistema da Justiça Eleitoral, que deixou 

de identificar os documentos juntados ao se protocolar o registro”; 

(iv) “o erro cometido pelo aparelho judicial não pode reverter em 

prejuízo de sua vítima, considerando-se, sobretudo, o princípio da 

proteção da confiança que se traduziu na expectativa legítima do 

candidato de que o CANDex e o PJe funcionariam de forma adequada, 

que, todavia, não ocorreu por motivos alheios à sua vontade”; 

(v) “Entender de modo diverso ensejaria ultraje ao postulado da 

boa-fé, acarretando”; 
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(vi) “decisão desfavorável a quem agiu de forma leal e de acordo 

com as regras vigentes”; 

(vii) “No ponto, retomo a valiosa argumentação do e. Ministro Gilmar 

Mendes ao proferir seu voto vencedor no supracitado AgR-REspe 

24.845/MT, aplicável de forma plena à hipótese sob julgamento: ‘um 

sistema jurídico que não tem abertura para fazer uma correção, e nós 

já demonstramos isso, há várias aberturas na própria jurisprudência 

do TSE, é um sistema absolutamente injusto’”. 

4. [PROCESSO QUE DEVE VOLTAR À FASE DE JULGAMENTO] Foram essas 

as razões que autorizaram o “retorno dos autos à origem para que o TRE/RN proceda à 

análise do registro de candidatura com a documentação comprobatória”, a revelar que, 

ao “anular o aresto a quo” para “análise do registro de candidatura”, a CORTE SUPERIOR 

determinou o retorno dos autos à fase de julgamento, sem que haja ambiente para 

discutir novos temas. 

5. Não sem razão, restou acentuado pelo e TSE que, “diante da anulação 

do aresto a quo por se reconhecer o erro judiciário, deflagra-se a inexistência de 

decisão a respeito do registo de candidatura, seja de deferimento ou de 

indeferimento”, para, logo depois, concluir que “o resultado definitivo dos eleitos fica 

condicionado ao que se decidir no julgamento do presente registro”.  

6. Em momento algum o e. TSE fez referência ao retorno dos autos para 

os fins do art. 38 da Resolução n.º 23.548/2018, que permite ao “candidato, partido 

político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

publicação do edital relativo ao pedido de registro, impugná-lo em petição 

fundamentada (Lei Complementar nº 64/1990, art. 3º, caput)”. 

7. Diferente se deu quando o “TRE/MG analisou o recurso eleitoral 

manejado contra a sentença que julgou improcedente a AIRC, acolheu preliminar de 

error in procedendo e nulificou todos os atos processuais promovidos após a negativa, 
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pelo juízo de primeiro grau, de realização de diligências a fim de aferir eventual vínculo 

contratual entre o agravante e entes públicos.” (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 10526, 

Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, 

Tomo 208, Data 18/10/2018, Página 44-45). 

8. No referido caso, a JUSTIÇA ELEITORAL “nulificou todos os atos 

processuais promovidos após a negativa, pelo juízo de primeiro grau, de realização de 

diligências”, enquanto, aqui, se restringiu a “anular o aresto a quo”, sendo esta (s.m.j.) 

a extensão da ordem judicial superior. 

9. Por tudo quanto dito, não há como se processar as “petições de Ids 

3507571, 3562621 e 3564471” sem contrariar as expressas determinações da CORTE 

ELEITORAL SUPERIOR, no sentido de que cabe à CORTE REGIONAL o “julgamento do presente 

registro”.  

10. [INTEMPESTIVIDADE DAS IMPUGNAÇÕES E DA NOTÍCIA DE 

INELEGIBILIDADE] O art. 38 da Resolução n.º 23.548/2018 preceitua que o “candidato, 

partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da publicação do edital relativo ao pedido de registro, impugná-lo em petição 

fundamentada (Lei Complementar nº 64/1990, art. 3º, caput)”. 

11. O art. 44 da LC 64/90 também prevê que “Qualquer cidadão no gozo 

de seus direitos políticos, poderá no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação do 

edital relativo ao pedido de registro, dar notícia de inelegibilidade ao juízo eleitoral 

competente, mediante petição fundamentada, apresentada em duas vias”. 

12. Noutra palavras, ainda que o e. TSE tivesse dado tratamento diverso, 

pela própria regência da lei, não haveria como se processar e julgar as impugnações 

deduzidas nesses autos. 

13. [DOCUMENTOS REFERENTES AO REGISTRO DO MANIFESTANTE QUE 

SE ENCONTRAM NOS AUTOS] Ainda que assim não fosse, as pretensões submetidas a 
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essa e. CORTE são absolutamente improcedentes, tendo em vista que (i) todos 

(absolutamente todos) os documentos se encontram nos autos; (ii) não há que se falar 

em desincompatibilização de cargo comissionado, uma vez que o manifestante KERICLES 

ALVES RIBEIRO estava vinculado à Administração Pública a partir de cargo efetivo, mais 

precisamente na condição de Auxiliar de Contabilidade. 

14. Quanto à certidão de quitação eleitoral, a multa foi parcelada antes da 

data do pedido de registro e que, embora tenha sido juntada, não precisaria por se tratar 

de documento da própria Justiça Eleitoral, nos termos da Lei 9.504/97, art. 11, §13,  que 

prevê: “Fica dispensada a apresentação pelo partido, coligação ou candidato de 

documentos produzidos a partir de informações detidas pela Justiça Eleitoral, entre eles 

os indicados nos incisos III, V e VI do § 1o deste artigo”.  

15. [VINCULAÇÃO APENAS DO CARGO EFETIVO] Aliás, a relação do ora 

MANIFESTANTE com o Município de MONTE ALEGRE se deu por TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR 

(cf. doc. 02) lavrado entre os respectivos representantes os quais convencionaram, em 

2017, “a cessão do servidor público municipal KERICLES ALVES RIBEIRO para prestar 

serviço ao órgão cessionário”, o que se deu “com ônus para a CESSIONÁRIA”, com 

“validade de 01 (um) ano, tendo início em 01 de fevereiro de 2017”, cuja renovação se 

deu em 02 de fevereiro de 2018 (cf. doc. 03) 

16. Observe, EXCELÊNCIA, que em nenhum dos instrumentos de cessão se 

fez referência à cargo comissionado ou função gratificada, reservando-se os atos 

administrativos à “cessão de servidor municipal para prestar serviço junto ao órgão 

cessionário”, a traduzir a permanência que sempre teve: servidor do quadro efetivo. 

17. Significa dizer que o MANIFESTANTE jamais tomou posse no cargo 

comissionado referido nos expedientes dirigidos a essa CORTE ELEITORAL, sendo este fato 

de elevada relevância uma vez que a LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 122, de 30 de Junho 

De 1994, que “dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis do 

Estado e das autarquias e fundações públicas estaduais, e institui o respectivo Estatuto 
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e dá outras providências”, traz a disciplina para a nomeação, posse e exercício em cargo 

público. 

18. Para tanto, importar recobrar que posse “é o ato gerador da 

investidura em cargo ou função pública” (art. 13), sendo “exigida nos casos de 

provimento por nomeação, eleição, designação e aproveitamento em outro cargo” (§1º), 

devendo se realizar “mediante a assinatura de termo, pelo próprio servidor ou 

procurador com poderes especiais” (§2º). 

19. “Decorrido o prazo legal sem a posse, o ato de provimento é declarado 

sem efeito” (§7º). 

20. Associe-se a tal fato ter o ora MANIFESTANTE recebido apenas uma 

remuneração, que dizia respeito exatamente ao seu cargo efetivo, de modo que se a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deu (por desorganização ou qualquer outro motivo) tratamento 

diverso, o fez sem manifestação da vontade do servidor, que não pode responder por 

vontade que não manifestou.  

21. Não sem razão, o MANIFESTANTE dirigiu à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

requerimento para de desincompatibilizar do único vínculo ao qual estava submetido, 

permanecendo afastado, cumprindo, portanto, as regra eleitorais, que permitem o 

recebimento de sua remuneração, tanto que a orientação jurisprudencial é no sentido 

de que “A desincompatibilização constitui exigência legal o servidor público se 

candidatar a cargo eletivo, sendo-lhe assegurada a percepção dos seus vencimentos 

integrais”  (TJMG - AC 1.0059.16.000291-7/001 - 5ª C.Cív. - Rel. Carlos Levenhagen - DJe 

02.04.2019) 

22. Aqui, acho que valeria pedir prova testemunhal para comprovar que 

Kericlis não trabalhou no período em que se desincompatibilizou 

23. Outro aspecto de extrema relevância é que a lógica de que “É 

necessária a desincompatibilização, para fins do que determina o art. 1º, II, l, da LC n. 
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64/90, de servidor público cedido para investidura em cargo comissionado na Câmara 

dos Deputados, tendo em vista a potencial influência que poderá exercer na 

circunscrição do pleito”. (TSE, Recurso Ordinário nº 060076396, Acórdão, Relator(a) Min. 

Og Fernandes, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 36, Data 

20/02/2020). 

24. [DESINFLUÊNCIA DOS VOTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE 

PARA MODIFICAR OS ATUAIS DEPUTADOS ELEITOS] Nesse quesito, ainda que se 

considerasse o vínculo do MANIFESTANTE com o MUNICÍPIO de MONTE ALEGRE, a quantidade 

de votos que foram convertidos para ele não interfere no quociente eleitoral, de modo 

que, mesmo se desprezado todos os votos lá contabilizados, ainda assim o atual quadro 

de DEPUTADOS FEDERAIS permanecerá o mesmo, a revelar que se encontra neutralizada “a 

potencial influência que poderá exercer na circunscrição do pleito”. 

25. [VOTOS QUE DEVEM, EM ÚLTIMA ANÁLISE, SER CONTADOS PARA A 

LEGENDA] Por fim o e. TSE, em nenhum momento, afastou a incidência da regra do art. 

175, par. 4, do CE, de modo que, caso seja indeferido o registro de candidatura, os votos 

devem ser contados para a legenda. 

III – PEDIDOS. 

 Ante todo o exposto, requer o MANIFESTANTE de V. Exa. o recebimento das 

presentes razões para: 

a) reconhecer a impossibilidade de atuação da Coligação do Lado 

Certo; 

b) reconhecer a impossibilidade de atuação de FERNANDO WANDERLEY 

VARGAS DA SILVA; 

c) reconhecer o retorno dos autos para a fase de julgamento; 

d) no eventual julgamento de mérito, a improcedências das 

“petições de Ids 3507571, 3562621 e 3564471”. 
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e) Por fim o e. TSE, em nenhum momento, afastou a incidência da 

regra do art. 175, par. 4, do CE, de modo que, caso seja indeferido o 

registro de candidatura, os votos devem ser contados para a legenda. 

f) Aprazamento de audiência de instrução processual para a oitiva 

da testemunha JOSÉ CARLOS ALVES, brasileiro, residente na rua Olavo 

Feliciano, Centro, São José de Mipibu/RN.  

 Termos em que 

 Pede deferimento. 

 Natal/RN, 29 de setembro de 2020. 

 

JOSÉ AUGUSTO DELGADO 
Advogado – OAB/RN nº 7490 

HINDENBERG FERNANDES DUTRA 
Advogado – OAB/RN nº 3838 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL, RELATOR DO PEDIDO DE REGISTRO DE 

CANDIDATURA DE KERICLIS ALVES RIBEIRO; 

Ref: ao processo nº: 0600778-27.2018.6.20.0000 

 

 

 

 

 

                      A COLIGAÇÃO 100% RN, já devidamente qualificada nos autos no processo 

em epígrafe, vem, respeitosamente a presença de  Vossa Excelência, considerando 

a sua admissão na condição assistente litisconsorcial pelo Egrégio Superior 

Tribunal Eleitoral, apresentar suas CONTRARRAZÕES as impugnações 

ofertadas, com base nas seguintes razões de fato e de direito, in fine: 

 

I - PRELIMINARMENTE – PRECLUSÃO DAS IMPUGNAÇÕES: 

                 Excelso julgador, a resolução 23.373/11, em seu art. 44, do Tribunal 

Superior Eleitoral e o art. 3º da Lei Complementar nº 64 /90, são taxativos quanto 

a perempção do prazo da notícia de inelegibilidade e da impugnação ao registro 

de candidatura, senão vejamos: 

. 

Art. 44. Qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos, 

poderá no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação 

do edital relativo ao pedido de registro, dar notícia de 

inelegibilidade ao juízo eleitoral competente, mediante 

petição fundamentada, apresentada em duas vias. 

 

                 Logo, entende-se que o prazo aceito pela justiça eleitoral para 

ajuizamento de notícia de inelegibilidade, é de cinco dias, como preleciona o TSE, 
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uma vez que a resolução é de 2011 e revogou parcialmente o art. 97, § 3º do CE, 

quanto ao prazo. 

                 Outrossim, preconiza o art. 3º da Lei Complementar nº 64 /90, bem 

assim a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que:  

 

Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido político, 

coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados da publicação do pedido de registro do candidato, 

impugná-lo em petição fundamentada. 

 

[...] Registro de candidato a vereador. [...] 2. O prazo de cinco 

dias, previsto no art. 3º da LC nº 64/90, para o Ministério 

Público impugnar o registro, inicia-se com a publicação do 

edital, e não com a sua intimação pessoal. Precedentes. 

[...]”(Ac. de 15.5.2014 no REspe nº 48423, rel. Min. Dias 

Toffoli.). 

                   

                    Destarte, não tendo os impugnantes ofertado as referidas impugnações 

no prazo legal, resta evidenciada a preclusão temporal, merecendo, portanto, ser 

acatada a referida preliminar.  

                    Pugna-se, desde logo, pelo indeferimento da presente impugnação. 

II – DAS CONTRARRAZÕES – IMPROCEDÊNCIA DAS IMPUGNAÇÕES: 

                    Os impugnantes, em apertada síntese, alegam que:  

a) O impunado kericlis Alves Ribeiro não teria juntado a 

certidão de quitação eleitoral no prazo legal quando da 

intimação.  

b) Que o impugnado Kericlis Alves Ribeiro não teria se 

desincompatibilizado no prazo legal do cargo 
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comissionado exercido no Município de Monte Alegre, 

tendo recebido proventos até dezembro do ano de 2018. 

  

                 Excelsos julgadores, não merecem respaldo os argumentos aduzidos pelos 

impugnantes/noticiantes, uma vez que são imbuídos de distorções fáticas e 

jurídicas, trazendo causas de inelegibilidade e ausência de condições de 

elegibilidade infundadas. 

                 Restou-se comprovado nos autos, através da diligência realizada pelo 

Setor de Tecnologia e informação do TSE, que os documentos necessários ao 

preenchimento dos requisitos de registrabilidade do candidato Kericlis Alves foram 

anexados tempestivamente via CANDEX, tendo ocorrido um erro no processamento 

dos arquivos do candidato. Tal equivoco se deu exclusivamente por erro no sistema 

da justiça eleitoral, tendo, inclusive, o STI lamentado o ocorrido e os prejuízos 

temporários ocasionados ao candidato interessado pertencente a coligação 100% 

RN, o que resultou no provimento do recurso especial interposto pelo noticiado 

pelo Tribunal Superior eleitoral. 

                   No que tange a alegação da não juntada da certidão de quitação 

eleitoral, igualmente não merece prosperar o referido argumento, tendo em vista 

que se trata de mais uma tentativa de confundir o contexto processual e jurídico 

dos autos. 

                 Com efeito, impede-se dizer que o § 13º do art. 11 da Lei 9.504/97, é de 

clareza meridiana ao afirmar que: ”Fica dispensada a apresentação pelo partido, 

coligação ou candidato de documentos produzidos a partir de informações detidas 

pela Justiça Eleitoral, entre eles os indicados nos incisos III, V e VI do § 1o deste 

artigo’. 

                 Nesse mesmo sentido, trago a baila o teor do art. 29 da Res.-TSE 

23.548/2017, vejamos: 

Art. 29. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, 

domicílio eleitoral, quitação eleitoral e inexistência de crimes 
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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). 

                Sendo assim, é despiciendo a juntada de documentos emitidos e extraídos 

a partir dos bancos de dados da Justiça Eleitoral.  

               Outrossim, a SÚMULA 50/TSE, reza que: “o pagamento da multa eleitoral 

pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento 

após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, AFASTA a ausência 

de quitação eleitoral”, de modo que retornando os autos a instância ordinária é 

perfeitamente possível a sua verificação novamente. 

                Ademais, sobreleva ressaltar, por oportuno, que o Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, confeccionou certidão circunstanciada 

de quitação eleitoral em 09/08/2018, ou seja, antes do prazo para o término da 

juntada dos documentos via Candex na campanha eleitoral de 2018(vide id: 

352589,doc id: 352596), o que demonstra sobremaneira que o candidato kericlis 

Alves Ribeiro estava regular com suas obrigações eleitorais à época do prazo para o 

registro de sua candidatura e continua com sua quitação eleitoral válida até os dias 

hodiernos, mormente quando se é dispensável a juntada à luz das disposições 

legais, resoluções do TSE e entendimentos jurisprudenciais pacificados, não 

podendo, portanto, o noticiado ser prejudicado por falha ou erro no sistema do 

TRE-RN quanto a verificação da quitação eleitoral, quando esse mesmo órgão 

atestou por meio da emissão de certidão cartorária a quitação eleitoral do noticiado 

em 09/08/2018, isto, é poucos dias antes do término para o pedido de registro de 

candidatura.     

                  No que diz respeito alegação do descumprimento da intimação para 

juntada de documentos, não obstante o noticiado está com suas obrigações 

eleitorais de forma regular à época do pedido(vide certidão circunstanciada), é 

imperioso dizer que que a intimação realizada nos autos não foi válida. Isto porque, 
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conforme bem observado obiter dictum na ratio decidendi do Ministro relator Jorge 

Mussi, a intimação contém vícios, senão vejamos o voto de passagem: “Tal 

diligência, deu-se apenas via PJE(id: 352.579), malgrado constasse no espelho 

inicial dados do candidato para contato, entre os quais, números de telefone 

móvel que dispunha de aplicativo de mensagem instantânea para comunicação, 

conforme ditame do art. 26, II, do referido ato normativo”(vide acorddão). Assim, 

ainda que sob esse prisma a intimação não teria efeito válido. 

               Dessa forma, conforme aduzido em outros momentos processuais, resta 

evidenciado a existência de vício na intimação do noticiado, haja vista ter sido 

realizada exclusivamente por meio do mural eletrônico, não obstante o candidato 

kericlis Alves em sua ficha do pedido de registro inaugural ter informado dois 

números de telefones e mais dois e-mails para contatos, contrariando assim o que 

dispõe o art. 37, paragrafo único, da resolução 23.548/2017 do TSE, o qual prevê 

que a intimação deverá ser realizada por meio eletrônico que garanta efetivamente 

a entrega ao destinatário(e-mail, whatsapp, telefones), o que não foi feito pelo 

TRE/RN.  

                  De outra plaina, alegam os noticiantes que “o noticiado não se 

desincompatibilizou no prazo legal, tendo exercido cargo comissionado e percebido 

proventos até dezembro do ano eleitoral de 2018, não sendo suficiente o mero 

pedido de afastamento no prazo legal, exigindo-se a exoneração”.  

                   Entrementes, trata-se de uma grave equivoco cometido pelos noticiados 

que deixaram de verificar situações jurídicas que respaldam a condição de 

elegibilidade no noticiado. 

                   Excelência, é oportuno registrar que o noticiado formulou pedido de 

afastamento dentro do prazo legal, fato esse incontroverso nos autos, conforme 

documento já anexado. Todavia, alegam os noticiantes que o mero pedido de 

afastamento não é causa ensejadora da desincompatibilização quando se trata de 

cargo comissionado. Porém, trata-se de mais um equivoco na análise da verificação 

da realidade fática e jurídica do caso sub judice. É que, excelência, consoante se 
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releva pelos documentos em anexo, a natureza do cargo do noticiante nunca foi de 

cargo comissionada. É possível verificar que o Sr. Kericlis Alves Ribeiro é ocupante 

de cargo público efetivo junto à prefeitura de São José do Seridó, sendo portador da 

matricula de nº 00019, no cargo de auxiliar de contabilidade, porém estava cedido 

à prefeitura de Monte Alegre, o que altera completamente o panorama das 

alegações inverídicas e distorcidas aduzidas pelos noticiantes. In casu, é certo que a 

natureza do cargo originário(servidor público efetivo) se estende para o cargo 

ocupado sob cessão para efeito do cumprimento das regras eleitorais de 

desincompatibilização. Portanto, tratando-se de cargo efetivo(servidor público 

efetivo) é perfeitamente possível comprovar a desincompatibilização com o pedido 

e o afastamento de fato das funções no prazo legal, sem prejuízo da percepção da 

remuneração salarial para garantia do mínimo existencial do cidadão, não havendo 

necessidade da efetiva exoneração, consoante entendimento consolidado na 

jurisprudência do TSE, in verbis: 

 

“O afastamento de fato das funções é suficiente para 

elidir a inelegibilidade [...]” (Ac. de 30.10.2018 no AgR-

RO nº 060061862, rel. Min. Tarcísio Vieira De Carvalho 

Neto;   

No mesmo sentido é o Ac. de 27.9.2012 no AgR-REspe nº 

10298, rel. Min Arnaldo Versiani.).               

[...] Registro de candidato. Deputado federal. 

Deferimento. [...] Servidor público estadual. 

Desincompatibilização. Art. 1º, II, l, da LC nº 64/90. 

Comprovação. Afastamento de fato. Ônus probatório do 

impugnante. [...] 1. Consoante se observa da legislação 

aplicável, são inelegíveis ‘os que, servidores públicos, 

estatutários ou não dos órgãos ou entidades da 

administração direta ou indireta da união, dos estados, do 
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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’, nos termos do disposto no art. 1º, II, l, da LC nº 

64/90. Tal imposição aplica–se aos candidatos ao cargo 

de deputado, por força do art. 1º, VI c.c. O 1º, V, a, da LC 

nº 64/90. 2. Consta dos autos declaração na qual se 

atesta expressamente a tempestiva formalização do 

pedido de desincompatibilização, firmada por servidor 

público legalmente instituído no cargo. 3. A declaração, 

que goza de fé pública e presunção de veracidade, 

somente pode ser ilidida mediante apresentação de 

prova idônea em sentido contrário, ônus do qual o 

impugnante não se desincumbiu. 4. A declaração 

acostada noticia ainda o efetivo afastamento de fato do 

servidor, sendo também incumbência do impugnante a 

demonstração de que o candidato não se afastou de fato 

de suas atribuições, providência não adotada 

pelo Parquet. 5. Na linha da jurisprudência pacificada no 

âmbito deste Tribunal Superior, ‘é ônus do impugnante 

comprovar a inexistência de tempestiva 

desincompatibilização no plano fático’ [...]” 

(Ac. de 13.11.2018 no AgR-RO nº 060020213, rel. Min. 

Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.). 

 

“[...] Eleições 2016. Prefeito. Registro de candidatura. 

Impugnação. Desincompatibilização. Dirigente sindical. 

Afastamento de direito e de fato. [...] 2. São inelegíveis os 
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que tenham, dentro dos quatro meses anteriores ao 

pleito, ocupado cargo ou função diretiva em entidade de 

classe, mantida, total ou parcialmente, por contribuições 

impostas pelo poder público ou com recursos oriundos da 

Previdência Social (art. 1º, II, g, IV, a, da LC 64/90). 3. No 

caso, o TRE/PI assentou que o candidato se 

desincompatibilizou das funções de secretário de 

formação e organização da FETAG/PI e do cargo de 

membro da diretoria estadual da CUT/PI, inexistindo 

prova robusta de ausência de afastamento de fato das 

atividades. 4. Concluiu-se que, `após detida análise do 

conjunto probatório formado no processo em exame, e 

tendo em conta a prova documental que demonstra a 

tempestiva desincompatibilização exigida pela Lei das 

Inelegibilidades, [...] as provas apresentadas não se 

revelam suficientes e aptas para demonstrar que não 

houve, por outro aspecto, o alegado afastamento de fato´ 

[...] 6. É o ônus do impugnante comprovar ausência de 

afastamento de fato das funções anteriormente exercidas 

por candidato. [...]” 

(Ac. de 10.10.2017 no AgR-REspe nº 6817, rel. Min. 

Herman Benjamin.) 

  

                    Assim, “tratando-se de servidor efetivo possuidor de função efetiva, o 

simples afastamento de fato dentro do prazo de três meses estabelecido no aludido 

art. 1º, II, "l", é suficiente para que possa candidatar-se ao pleito, restando 

assegurada a percepção de seus rendimentos integrais durante o afastamento, haja 

vista que o afastamento é uma licença, por imposição legal e constitucional, para o 

exercício de atividade político-eleitoral. Logo, tal atividade deve também ser 
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plenamente possibilitada, garantindo-se, dessa maneira, o mínimo existencial ao 

cidadão servidor público, ou seja, sua remuneração, pelo mesmo período do 

afastamento, conforme jurisprudência já mencionada alhures. 

                     De outra banda, conforme a jurisprudência assentada nos tribunais 

pátrios, além da certidão acostada ser suficiente para a demonstração do efetivo 

afastamento de fato do servidor público, importa dizer que é de incumbência do 

impugnante/noticiante a demonstração de que o candidato que é servidor público 

efetivo não se afastou de fato de suas atribuições, providência essa não adotada 

pelos noticiantes que se limitaram em dizer tão somente que o noticiado deveria 

ter sido exonerado e não poderia ter direito a percepção de salário, o que é 

totalmente dissonante com a jurisprudência quando se trata de servidor efetivo. 

                    Na linha da jurisprudência pacificada no âmbito do Tribunal Superior 

Eleitoral, “é ônus do impugnante comprovar a inexistência de tempestiva 

desincompatibilização no plano fático” (AgR-REspe nº 196-16/SP, Rel. Min. 

Henrique Neves da Silva, DJe de 10.3.2017. No mesmo sentido: REspe nº 207-

45/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 14.3.2017; AgR-REspe nº 256-

86/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 8.3.2017; entre outros). 

                    Tal orientação foi reafirmada em recentíssimo precedente de relatoria 

do e. Ministro Admar Gonzada, julgado na sessão de 23.10.2018, qual seja, o AgR-

REspe nº 0602986-61/SP. 

                    Sendo assim, a vista da jurisprudência consolidada do tribunal Superior 

eleitoral, o simples fato da continuidade do recebimento de salário não se revela 

suficiente para demonstrar que o noticiado não tenha se afastado efetivamente das 

funções, devendo os impugnantes/noticiantes fazerem prova do não afastamento 

das funções, ônus que não se desincumbiu no caso sob enfoque.  

                     Por fim, é imperioso ressaltar, por oportuno, que os votos obtidos pelo 

noticiado na cidade de Monte Alegre onde estava lotado, entre 300 a 400 

votos(vide documento eleitoral em anexo), sequer foram suficientes para alterar o 

resultado da eleição proporcional para deputado federal no Estado do Rio Grande 
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do Norte, de modo que ainda que suprimidos os referidos votos a vaga 

permaneceria com a coligação 100% RN, sendo princípio basilar do direito eleitoral 

que o prejuízo seja evidente e efetivo para que o candidato prejudicado – o 

noticiante Fernando Mineiro -  que disputava a vaga pela coligação opositora, não 

sofra as consequências do desequilíbrio eleitoral. 

                  Nesse sentido, trago a baila jurisprudência do Tribunal Superior eleitoral: 

“[...] Eleições 2002. Senador. Ação de impugnação de 

mandato eletivo. Abuso de poder econômico. [...] 

Potencialidade lesiva. Não reconhecida. [...]” NE: “[...] Em 

relação à distribuição de ‘santinhos’ com o nome do 

recorrido, na véspera da eleição, não se evidencia a 

potencialidade de o ato ter influído no resultado do pleito. 

[...] No caso, não se pode dizer que houve 

comprometimento da normalidade e do equilíbrio na 

eleição. Conforme bem apontado pelo relator do acórdão 

regional, o recorrido foi eleito Senador da República com 

671.076 votos (Diploma fls. 16), dos quais apenas 4.916 

votos em Cocai e 6.299 votos em Esperantina, 

praticamente a mesma quantidade de votos obtidos pelos 

demais candidatos a senador nesses dois municípios e, 

mesmo que não tivesse sido votado nesses municípios, 

ainda assim teria sido eleito. [...]” 

(Ac. de 13.10.2009 no RO nº 2.374, rel. Min. Fernando 

Gonçalves.). 

 

                    Assim, além de não está presente qualquer condição de inelegibilidade e 

de ausência de condição de elegibilidade no caso em tela, haja vista que o noticiado 

era servidor publico efetivo do município de São José do Seridó, tendo se afastado 

efetivamente das suas funções por meio de pedido expresso junto a prefeitura(vide 
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doc nos autos), não se ver fundamento de prejuízos efetivo ao noticiante, uma vez 

que os insignificantes votos obtidos pelo noticiado no município de Monte Alegre 

não são suficientes para causar o desequilibro das eleições proporcionais para o 

cargo de deputado federal de 2018 no Estado do Rio Grande do Norte.        

III - DO PETITÓRIO: 

                     Isto posto, com base nos prolegômenos supramencionados, requer que 

as noticias de inelegibilidade sejam rejeitadas, acatando a preliminar aduzida de 

preclusão, e, na remota hipóteses de não ser acatada, que sejam indeferidas no 

mérito, julgando procedente o pedido de registro da candidatura de kericlis Alves 

Ribeiro para manter a vaga de Deputado Federal da coligação 100% RN. 

 

Termos em que pede deferimento. 

Natal, 29 de setembro de 2020. 

 

 

GLAUCE CRISTINA HERONILDES DA SILVA 

OAB RN 7.847 
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