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PARECER 
Eleitoral. Ação de Impugnação 

de Mandato Eletivo. Promotor de Justiça como 
Fiscal da Lei. Recurso das Partes após 
sentença. Desnecessidade de intervenção 
ministerial em 1º grau nessa fase. Usurpação 
das funções do Ministério Público em 2º grau. 
Ausência de previsão legal. Remessa imediata 
ao Tribunal. 

Marco Aurélio dos Santos Cardoso, candidato a Chefe do Poder 
Executivo Municipal que não logrou êxito no último pleito, ingressou com 
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo contra Francisco de Assis 
Tavares da Cunha e Terêncio Lino de Queiroz, Prefeito e Vice-Prefeito de 
Santana. Citados, os requeridos negaram praticamente todas as alegações 
do autor. O processo foi devidamente instruído, com intervenção do 
Promotor de Justiça em 1º grau, que opinou pela procedência parcial do 
pedido do requerente, ou seja, concordando com a impugnação do 
mandato, mas entendendo necessário convocar novas eleições 
majoritárias, tendo em vista a anulação dos votos conferidos aos 
suplicados, o que leva a uma nulidade total de mais de 50% dos votos do 
município. O M. M. Juiz, em fundamentada sentença, acolhendo o parecer 
ministerial, cassou os mandatos dos impugnados, declarou a 
inelegibilidade destes e considerou nulos os votos que lhe foram 
atribuídos e a eleição majoritária, deixando a cargo do TSE determinar a 
abertura de novo período eleitoral. 

Os réus interpuseram recurso eleitoral contra a íntegra da 
sentença. O autor mostrou-se irresignado quanto à necessidade de 
convocarem-se novas eleições, por entender que ele próprio, como segundo 
colocado, deveria ser diplomado. Ambas as partes apresentaram as 
respectivas contra-razões. 

Os autos vieram ao Ministério Público em 1ª instância para que 
se manifestasse quanto aos três recursos. 
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Em que pese muitos juízes singulares e tribunais entenderem 
que o Promotor de Justiça, como fiscal da lei, deve emitir parecer em 
recursos das partes interpostos após a sentença, defendemos 
posicionamento diverso. Tal costume traz prejuízos às partes bem como 
ao órgão do Parquet oficiante no juízo a quo, sendo desnecessário ele 
manifestar-se novamente, pois, praticamente, apenas reiteraria as 
posições expostas no parecer final anterior à sentença, vez que nenhum 
fato novo surge após esse decisum.  

Logo, mostra-se injustificada mais de uma manifestação do 
Ministério Público em primeira instância, salvo se este for recorrente ou 
recorrido, sob pena de afronta ao princípio da unidade e indivisibilidade 
do Parquet, de exacerbação das atribuições ministeriais, com pareceres 
despiciendos, bem assim de usurpação de função inerente aos doutos 
Procuradores de Justiça (ou, no caso, dos Procuradores Regionais 
Eleitorais), cuja atribuição primeira é atuar em segundo grau de 
jurisdição como órgão de execução do Ministério Público. Assim, 
analogicamente, é o Procurador quem deverá analisar a existência dos 
pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, sendo - repetindo - 
desnecessária a intervenção do órgão de primeiro grau. 

Nesse sentido, merece lembrança excelente artigo doutrinário 
do Promotor de Justiça baiano Edson Abdon Peixoto Filho (Da 
desnecessidade da intervenção ministerial em parecer recursal, in Revista 
AMPEB, vol. I, nº 2, dez/2001, Bahia, p. 37 a 45), do qual se extraiu o 
trecho abaixo: 

“Essa postura, embora respeitável, além de não 
encontrar respaldo legal, em nada contribui para o 
andamento célere e eficaz do processo, ao contrário, 
gera duplicidade de manifestações na mesma fase 
processual, por dois órgãos de execução que, muitas 
vezes, assumem posições antagônicas, o que abala a 
uniformidade da posição institucional do Parquet 
perante o Tribunal.” 

Seguindo a mesma esteira, há ainda a opinião do Dr. Marcelo 
Sciorili, Promotor de Justiça paulista, exposta em artigo publicado na 
APMP Revista, ano IV, nº 31, fev-mar/2000: 
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“Mais um tema que merece reflexão é o da reiteração de 
manifestações do membro do Ministério Público num mesmo 
processo. (...) Assim, enquanto o Poder Judiciário, órgão 
incumbido de decidir a querela, manifesta-se em duas 
oportunidades (sentença e depois acórdão), o Ministério Público 
opina três vezes. (...) Parece-me, inclusive, que a situação está em 
descompasso com o princípio da unicidade do Parquet, posto 
que há manifestações em várias fases de um mesmo processo, 
por órgãos ministeriais distintos, como se pertencessem a 
instituições diversas, um opinando após o outro.” 

O argumento que se levanta em defesa dessa manifestação do 
Promotor de Justiça pós-sentença diz respeito ao regular processamento 
do recurso. De forma alguma isso deve ser levado em consideração, pois 
não possui efeito preclusivo o juízo de admissibilidade proferido pelo 
julgador a quo, fazendo-se necessário que o Tribunal volte a examiná-lo 
de ofício, o que torna despiciendo que o seja em primeiro grau. Assim, 
analogicamente, é o Procurador quem deverá analisar a existência dos 
pressupostos de admissibilidade do recurso. 

Vários Estados, como Minas Gerais, São Paulo, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, já possuem até atos baixados pela 
Corregedoria Geral do Ministério Público dispensando o oferecimento 
do parecer recursal pelo Promotor de Justiça. Vale, inclusive, citar 
jurisprudência mineira sobre a matéria, que ali já se encontra pacificada: 

“Data venia, improcede o pedido de diligência. O 
Ministério Público é uno e indivisível, cabendo às 
Promotorias de Justiça atuarem no processo como custos legis 
até o esgotamento da jurisdição de primeira instância e à 
Procuradoria de Justiça exercer as mesmas funções em 
segundo grau. In casu, ao prolatar a sentença, o órgão 
judicante de primeiro grau esgotou a sua jurisdição, quanto ao 
poder a ele inerente de conhecer, prover, recolher os 
elementos de prova e decidir. Com a interposição do recurso, 
restou-lhe o poder de processar o recurso e remetê-lo ao órgão 
de devolução. Com a sentença, outrossim, esgotou-se a função 
da Promotoria de Justiça de primeira instância, cabendo à 
Procuradoria de Justiça fiscalizar todos os atos praticados a 
partir do açulamento da jurisdição de segundo grau com a 
petição recursal. Em sendo assim, o parecer recursal do 
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Promotor de Justiça é desnecessário na espécie, sendo suprido 
pelo parecer da Douta Procuradoria de Justiça, já emitido. 
Rejeito, pois, a preliminar de conversão do julgamento em 
diligência suscitada pela douta Procuradoria de Justiça.” 
(TJMG, Ac 2.972/8). Em igual sentido: Ac 715-3/90.747-2; 
3.234-2/90.330-3 e 5.657-2/90.486-1). 

Não bastassem a desnecessidade e a ausência de previsão legal 
dessa manifestação, existem também as razões de ordem prática. Com o 
advento da Constituição Cidadã, o Ministério Público recebeu variadas e 
complexas atribuições, que foram ainda reforçadas e complementadas 
pela legislação infraconstitucional posterior. Com isso, tornou-se, de 
fato, o verdadeiro defensor dos interesses públicos, portanto urge a 
adaptação das funções ministeriais ao novo perfil da Carta Magna, 
abandonando-se as intervenções esdrúxulas e inócuas, para que se 
permita uma melhor atuação na defesa dos interesses tutelados 
constitucionalmente. 

Torna-se imperativo priorizar a intervenção do Parquet na área 
criminal e no âmbito dos interesses coletivos e difusos, áreas em que a 
cobrança social tem sido cada vez maior, logo não há por que utilizar-se 
o tempo tão precioso dos Promotores de Justiça de primeira instância 
para elaboração de pareceres recursais, que nenhuma utilidade terão. 

Dadas tais razões, este Promotor de Justiça Eleitoral abstém-se 
de manifestar-se sobre os recursos interpostos neste processo após a 
sentença, principalmente porque praticamente apenas reiteraria o exposto 
nas folhas 991 a 1007, pleiteando o imediato envio dos autos ao Tribunal 
Regional Eleitoral, no qual o Procurador Regional Eleitoral que ali oficia 
– ao qual prestamos nossas homenagens – incumbir-se-á, com certeza, de 
examinar, minuciosamente, os pressupostos de admissibilidade e o mérito 
das irresignações. 

Santana (BA), 15 de fevereiro de 2002. 

Millen CASTRO M. de MOURA 
Promotor de Justiça Eleitoral 
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