
 

JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DO ACRE
 006ª ZONA ELEITORAL DE BRASILÉIA AC

 

Feito: REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) N. 0600378-52.2020.6.01.0006

Procedência: EPITACIOLÂNDIA - ACRE

Juízo da   006ª ZONA ELEITORAL DE BRASILÉIA AC

Requerente: FRANCISCO RODRIGUES CHAVES -  RENOVA EPITACIOLÂNDIA

Advogado JAMILY DA COSTA GOMES WENCESLAU - AC4748

 

Assunto: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito 

 

SENTENÇA
 

 

Trata-se de Requerimento de Registro da Candidatura - RRC de FRANCISCO RODRIGUES
CHAVES, que pretende concorrer ao cargo de Vice-Prefeito pelo RENOVA EPITACIOLÂNDIA, no município
de Epitaciolândia, nas Eleições Municipais de 2020.

 
O pedido do Requerente foi instruído com os documentos exigidos pelo art. 27 da Res. TSE n.

23.609/2019.
 
Os dados do candidato, suas certidões criminais (expedidas pelas Justiças Estadual e Federal) e sua

declaração de bens foram disponibilizados na rede mundial de computadores pelo DivulgaCandContas
(http://divulgacandcontas.tse.jus.br).

 
O Edital de Pedido de Registro de Candidatura, disponível no processo do DRAP, foi publicado no

Diário da Justiça Eletrônico – DJE do TRE-AC, consoante art. 34 da Res. TSE n. 23.609/2019.
 
Transcorrido o prazo de impugnação, nenhum dos legitimados apresentou manifestação ou mesmo

notícia de inelegibilidade, inclusive o Ministério Público Eleitoral, a quem o feito foi disponibilizado
eletronicamente.

 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/


Realizou-se a validação do nome, do número, do cargo, do partido político, do gênero e da qualidade
técnica da fotografia, na urna eletrônica, mediante utilização do Sistema de Verificação e Validação de Dados e
Fotografia (VVFoto).

 
O Cartório Eleitoral apresentou Informação, nos termos do art. 35, inciso II, da Res. TSE n.

23.609/2019.
 
O requerente foi intimado, via Mural Eletrônico, para apresentar o documento em que requereu sua

desincompatibilização do cargo público que ocupa, na forma do art. 27, § 5º da Resolução TSE nº 23.609/2019,
tendo, contudo, deixado transcorrer in albis o prazo de manifestação.

 
O DRAP relacionado a este pedido foi deferido nos autos do Registro de Candidatura n. 0600360-

31.2020.6.01.0006.
 
É o relatório. Passo a decidir.
 
Quanto às condições de elegibilidade e os requisitos de registrabilidade, verifico que o requerente

preenche todas elas, em especial as condições previstas no art. 14, § 3º, da Constituição Federal.
 
Constam dos autos todos os documentos exigidos pelo art. 11, § 1º, da Lei n. 9.504/97, c/c o art. 27 da

Res. TSE n. 23.609/2017.
 
Todavia, foi constatado de ofício a incidência do requerente na hipótese de inelegibilidade do art. 1º,

inciso II, alínea "l", da Lei Complementar n. 64/90, em razão da não desincompatibilização em tempo hábil.
 
Consta da norma que devem observar o prazo de 03 (três) meses para desincompatibilização, sob

pena de incidir em hipótese de inelegibilidade, os pretensos candidatos ao cargo de vereador que forem "servidores
públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração Direta ou Indireta da União, Estados,
Distrito Federal, Municípios ou dos Territórios, inclusive fundações mantidas pelo Poder Público."

 
Importante registrar que a Emenda Constitucional nº 107/2020 alterou esta data de

desincompatibilização, uma vez que o prazo não estava vencido quando de sua publicação, razão pela qual,
consoante letra do Art. 1º, § 3º, IV, a data limite de desincompatibilização de servidores públicos foi alterada para o
dia 14 de agosto de 2020. vejamos:

Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro,
em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado o
disposto no § 4º deste artigo.

(...)

§ 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições:

IV - os prazos para desincompatibilização que, na data da publicação desta Emenda
Constitucional, estiverem:

a) a vencer: serão computados considerando-se a nova data de realização das eleições de 2020;

b) vencidos: serão considerados preclusos, vedada a sua reabertura;



 
Compulsando-se os autos verifica-se que o requerente é servidor público da Secretaria de Estado de

Comunicação - SECOM, tendo sido exonerado em 17.08.2020 (ID 13080403). Vejamos:

ESTADO DO ACRE
DECRETO No 6.562, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso
XXII, da Constituição Estadual,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar FRANCISCO RODRIGUES CHAVES, do Cargo em Comissão, referência CEC-4,
da Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM, nomeado através do Decreto no 2.151, de 13 de
maio de 2019.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco-Acre, 17 de agosto de 2020, 132º da República, 118º do Tratado de Petrópolis e 59º do
Estado do Acre.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre

De acordo com o TSE, "o prazo para desincompatibilização deve ser cumprido de modo a não
imprimir dúvida ao julgador." (TSE - AgR-Respe: 186687 PI, Relator: HAMILTON CARVALHIDO, Data de
Julgamento: 01/02/2011, Data da Publicação: 18/02/2011). No caso, o candidato apresentou documento de
desincompatibilização com data posterior ao prazo legal e a Rádio Aldeia FM informou que o candidato afastou das
sua atividades dentro do prazo estipulado pela legislação.

 
Ante aos documentos distintos, caberia ao requerente comprovar, mediante declaração idônea, que

detêm as condições legais necessárias ao exercício da capacidade eleitoral passiva. Todavia, não o fez no momento
oportuno.

 
Pela análise dos autos, constata-se que o requerente não respeitou o prazo de 03 meses para o

afastamento de suas funções da Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM, nos termos do art. 1º, II, “l” da
Lei Complementar 64/90, não preenchendo, assim,  às condições de elegibilidade, estando inapto para concorrer ao
pleito municipal de 2020.

 
Pelo exposto, INDEFIRO o registro da candidatura de FRANCISCO RODRIGUES CHAVES ao

cargo de Vice-Prefeito pelo RENOVA EPITACIOLÂNDIA, do município de Epitaciolândia, com os seguintes
dados para a urna: CHIQUINHO CHAVES, número 17, nos termos do art. 58 da Res. TSE n. 23.609/2019, em
razão da incidência na causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso II, alínea "g", da Lei Complementar n. 64/90.

 
Publique-se. Intime-se.
 
Proceda o Cartório com lançamento do julgamento no sistema CAND.
 
Com o trânsito, arquive-se.
 



Brasiléia, 20 de outubro de 2020.
 
 

Gustavo Sirena
Juiz Eleitoral.


