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JUSTIÇA ELEITORAL
 003ª ZONA ELEITORAL DE RECIFE PE 

 
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600069-93.2020.6.17.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE RECIFE PE
REQUERENTE: CHARBEL ELIAS MAROUN, PARTIDO NOVO - RECIFE - PE - MUNICIPAL
 
 
 

 

SENTENÇA
 

 
Vistos, etc.

 
Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura – RRC de CHARBEL ELIAS MAROUN para concorrer ao

cargo de PREFEITO deste Município, na eleição municipal de 2020, pelo PARTIDO NOVO.
 

O mesmo fez acostar os documentos que entendeu como necessários para o deferimento de seu pleito.
 

Decido. 
 

Entendo que há um óbice ao pleito do requerente, mais precisamente no tocante a sua elegibilidade para o cargo.
 

Desnecessária se faz a intimação prevista no parágrafo único do art. 50, da Resolução 23609/19, do TSE, vez que o
vício existente não é passível de regularização.

 
Pela análise da documentação por ele acostada, verifica-se que sua desincompatibilização do cargo se deu em

15/08/20, ou seja, 03 meses antes do pleito.
 

O afastamento se deu através da Portaria 1419, de 14/08/20, do Prefeito da Cidade do Recife.
 

O mesmo exerce a função de PROCURADOR JUDICIAL da Prefeitura da Cidade do Recife.
 

Tal cargo não se enquadra na classe de funcionários públicos comuns, não podendo se abrigar no prazo geral de
desincompatibilização, que é de 03 meses.

 
O Procurador Judicial Municipal possui a atribuição de promover a cobrança judicial da dívida ativa e de quaisquer

outros créditos do Município.
 

Verifica-se entre as funções institucionais da Procuradoria-Geral do Município do Recife a de exercer o controle de
legalidade, certeza e liquidez dos créditos tributários e não tributários, inscrevendo-os, privativamente, em
dívida ativa municipal; e realizar a cobrança amigável e judicial dos créditos inscritos em Dívida Ativa do
Município, e promover, com exclusividade, a execução judicial da dívida ativa tributária e não tributária da

Fazenda Pública Municipal.
 

Em relação a tal causa de inelegibilidade, tem-se que a Lei Complementar n.º 64/90 assim dispõe:
 

Art. 1º. São inelegíveis: ...  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.
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O inciso II, do referido artigo, que fala sobre as situações para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, destaca em sua alínea   d, o seguinte: os

que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou eventual, no
lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive

parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades.
 

A Lei de Inelegibilidades, claramente, estabelece a proporção do prazo de afastamento à razão do poder de influência
do cargo ou função em que investido o candidato.

 
 

A situação do requerente se enquadra na supracitada situação de inelegibilidade, pois não obedeceu ao prazo de
desincompatibilização de 04 meses previstos na LC 64/90.

 
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, INDEFIRO o requerimento de registro de

candidatura de CHARBEL ELIAS MAROUN para concorrer ao cargo de Prefeito, no Município de Recife/PE,
declarando-o INAPTO, ante a incidência deste na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, IV, “a”, c/c o inc. II, “d”,

ambas da Lei Complementar nº 64/90.
 

Ao teor da norma prevista no art. 72, da Resolução nº23.609 do TSE, fica assegurado ao partido político substituir o
candidato considerado inapto.

 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao MPE.

 
Recife, 04 de outubro de 2020

 
AUZIENIO DE C. CAVALCANTI
JUIZ DA 3ª ZONA ELEITORAL

 

 

 
 

 

 

 


