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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

JUÍZO DA 36ª ZONA ELEITORAL
CATOLÉ DO ROCHA/PB  

 
PROCESSO: 0600048-72.2020.6.15.0036 
REQUERENTE: LAURI FERREIRA DA COSTA
COLIGAÇÃO: UNIDOS PELO POVO (PSDB, PSB) DE BREJO DOS SANTOS/PB
IMPUGNANTE: PARTIDO DEMOCRATAS DE BREJO DOS SANTOS/PB
ADVOGADOS: Allan Kardec Lopes Mendonça Filho, OAB/RR nº 468, George R. de Souza
Borges, OAB/PB 20.013, Jonas de Sousa Batista, OAB/PB nº 24.906, Rafael Nascimento dos
Santos, OAB/RR nº 1.975, Micaele Miranda de Oliveira, OAB/PB nº 24.149, Gabriel de Sousa
Brito, OAB/PB nº 27.721, Hauany Hádma Vieira da Silva, OAB/PB nº 28.206
IMPUGNANTE: SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADOS: Allan Kardec Lopes Mendonça Filho, OAB/RR nº 468, Paulo Augusto de Sousa
Santos, OAB/PB nº 27.315, George R. de Souza Borges, OAB/PB 20.013, Jonas de Sousa
Batista, OAB/PB nº 24.906, Rafael Nascimento dos Santos, OAB/RR nº 1.975, Micaele Miranda
de Oliveira, OAB/PB nº 24.149, Gabriel de Sousa Brito, OAB/PB nº 27.721, Hauany Hádma Vieira
da Silva, OAB/PB nº 28.206
IMPUGNANTE: MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL (36ª ZONA ELEITORAL)
IMPUGNADO: LAURI FERREIRA DA COSTA
ADVOGADOS: Caio de Oliveira Cavalcanti, OAB/PB nº 14.199, Lincoln Mendes Lima,
OAB/PB nº 14.309
 
 
 

SENTENÇA
 
 
Vistos.
 
Trata-se de pedido de registro de candidatura de LAURI FERREIRA DA COSTA para concorrer
ao cargo de Prefeito pelo(a) COLIGAÇÃO UNIDOS PELO POVO (PSDB, PSB) no município de
BREJO DOS SANTOS/PB.
 
Após a publicação do edital normativamente exigido, foram apresentadas impugnações.
 
Regularmente citado, o impugnado apresentou contestação, após a qual, feitas as devidas
intimações, os impugnantes apresentaram manifestação.
 
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento da candidatura
(ID nº 18637437).
 
 
É o relatório do necessário. Fundamento e decido.
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PRELIMINARES E INCIDENTES
 
Antes de adentrarmos na análise do mérito da demanda, se faz necessária manifestação
especial sobre todas as matérias arguidas como preliminares de mérito, bem como demais
questões incidentais nos presentes autos.
 
1. Inépcia da impugnação do Partido Democratas
 
Em que pese a subsistência das razões arguidas pela parte impugnada, notadamente quanto à
aparente incoerência entre as premissas levantadas na impugnação em comento e seu pedido de
reconhecimento de inelegibilidade do candidato, nota-se uma suficiente concatenação de
ideias na peça impugnatória em relação a outros aspectos relevantes a este processo, de sorte
que, em obediência ao princípio da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar em
questão.
 
2. Inadequação da via eleita
 
Neste quesito, a subsistência das alegações da parte impugnada também se verifica, uma vez
que, nos moldes do art. 44 da Res. TSE nº 23/608/2019, tal apuração poderia ser realizada
através de representação que tramite pelo rito especial da LC nº 64/1990. Novamente, contudo,
por respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito e, ainda, por inexistir óbice à
análise do mérito sobre esta temática nestes autos, rejeito a preliminar arguida.
 
3. Ausência de certidões, possível inexistência e inconsistência em certidões juntadas pelo
requerente
 
Esta preliminar também não merece acolhimento, uma vez que não incidiu por completo a perda
do objeto referido. De fato, o Chefe do Cartório Eleitoral informou a presença das certidões
legalmente exigidas, o que o fez à luz da realidade dos autos naquele momento, sem qualquer
análise sobre o objeto das impugnações. Contudo, a partir do teor destas (cuja análise se realiza
por este órgão julgador, e não pelo Cartório Eleitoral), verificou-se a ausência de certidão de
objeto e pé do processo nº 08036921120154058200, o qual integra a certidão nº 2692/2020,
conforme alegado pela parte impugnante e, posteriormente, validado pelo Cartório Eleitoral (ID nº
15674348).
 
Sobre a possível inexistência da certidão nº 1157259/2020, arguida pelo impugnante, não a
vislumbro comprovada, uma vez que pode se tratar de simples equívoco ao se informarem os
dados para pesquisa ou, ainda, pode haver a informação dos dados em página distinta da
corretamente constante do site da Justiça Federal da Paraíba. Por outro lado, a inconsistência na
certidão nº 2692/2020, muito embora se configure irrelevante para o julgamento destes autos (o
que se afere da análise do documento nº 15679353, em que se verifica tratar de ação de
execução movida pelo impugnado face à Caixa Econômica Federal), merece apuração em autos
distintos, através de remessa de cópia destes autos ao Ministério Público Eleitoral em momento
posterior a este julgamento.
 
4. Impugnação potencialmente temerária ou de má-fé e potencial litigância de má-fé
 
Arguidas como questões incidentais nestes autos, não as vislumbro configuradas. A própria
divergência sobre certidão nº 2692/2020 apresentada nestes autos, exposta na análise da
preliminar anterior, já seria suficiente, neste entender, para afastar a ocorrência de litigância de
má-fé com base nas alegações da parte impugnada. Ademais, igualmente não identifiquei má-
fé na impugnação apresentada, o que não impede, registre-se, que a parte impugnada
posteriormente provoque o órgão competente para a promoção de eventual apuração neste
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sentido.
 
 
MÉRITO
 
Superadas tais questões, passo a analisar o mérito da causa.
 
Inicialmente, cumpre reiterar que, como arguido pela parte impugnada em sede de preliminar, o
registro de candidatura não é via adequada para a apuração de eventual prática de conduta
vedada por agente público, mas, tão somente, para a verificação da existência da causa de
inelegibilidade a esta potencial prática relativa (qual seja a contida no art. 1º, I, "j", da LC nº
64/1990). Por não vislumbrar, neste processo, a existência de condenação transitada em julgado
ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral que condene o impugnado por tais fatos,
verifico não incidir sobre este a causa de inelegibilidade em questão.
 
Em sequência, cumpre a este Juízo analisar se a condenação proferida nos autos do processo nº
TC 006.267/2010-6, objeto de uma das impugnações constantes dos autos, demonstra-se apta a
ensejar a incursão do impugnado na causa de inelegibilidade contida no art. 1º, I, "g", da LC nº
64/1990. Compulsando os autos, notadamente o documento de ID nº 14651888, verifico a
inocorrência da inelegibilidade em questão, uma vez que, embora condenado, o impugnado não
se encontrava no exercício de um cargo ou função pública, mas, sim, de função em uma
instituição privada, não restando preenchido, portanto, requisito indispensável constante do
mencionado dispositivo legal.
 
Isto assentado, cumpre analisar se as condenações proferidas nos autos do processo nº TC
006.103/2016-2, objeto de duas das impugnações constantes deste feito, tornam o impugnado
inelegível por força do art. 1º, I, "g", da LC nº 64/1990. Ab initio, transcrevo o citado dispositivo:
 

Art. 1º. São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por

irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do

órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições

que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto

no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de

mandatários que houverem agido nessa condição. (grifo meu)

 
Note-se que a Lei de inelegibilidades, dentre outros, exige, para a configuração da causa de
inelegibilidade sobredita, que a irregularidade ensejadora da rejeição de contas configure ato de
improbidade em sua modalidade dolosa. Isto ocorre porque a Lei nº 8.429/1992 comporta uma
modalidade culposa de improbidade, a saber aquela que gera lesão ao erário (art. 10) a qual, em
princípio, não se demonstra apta a configurar a inelegibilidade com base no supracitado
dispositivo.
 
O dolo sobre a conduta, para a configuração da inelegibilidade descrita no art. 1º, I, "g", da Lei nº
64/1990, deve ser comprovado, não sendo passível de presunção. É neste sentido que se
desenvolve a jurisprudência do Eg. TSE, a seguir transcrita:
 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE

VEREADOR. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE

INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990. PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

8. Inconsistências meramente formais e meros indícios ou presunção de dolo não são suficientes para
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fazer incidir a inelegibilidade da alínea g, sendo que, em situações de dúvida sobre o caráter doloso da

conduta do candidato, deve prevalecer o direito ao exercício da capacidade eleitoral passiva. Precedentes.

(...)

(Recurso Especial Eleitoral nº 67036, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário

de justiça eletrônico, Tomo 244, Data 19/12/2019, Página 55/57, grifo meu)

 
Nesta conjectura, cumpre ao Juízo verificar se o elemento subjetivo especial se encontra
presente a partir dos elementos jurídico-fáticos constantes dos autos. Percebo, contudo, que
nenhuma das partes arrolou testemunhas em suas manifestações, motivo pelo qual tal análise
deve se restringir aos elementos de direito constantes dos autos, notadamente os relacionados
ao processo nº TC 006.103/2016-2.
 
 A partir da análise da documentação acostada aos autos pelas partes, verifico que o Tribunal de
Contas da União absteve-se de considerar a conduta do impugnado como caracterizadora de
improbidade administrativa em sua modalidade dolosa, o que tornou necessário a este Juízo
analisar os aspectos processuais constantes dos autos com maior profundidade. E, nesta
atividade, o único elemento constante dos autos relativo ao elemento subjetivo potencialmente
presente na conduta do impugnado que vislumbrei está contido no relatório de auditoria (ID nº
11765173) juntado aos autos, mais precisamente na análise da culpabilidade (item 21).
Transcrevo-o:  
 

21. Não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável; é razoável afirmar que era possível ao

responsável ter consciência da ilicitude dos atos que praticou; é razoável afirmar que era exigível do

responsável conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as circunstâncias que o cercava, pois o

responsável deveria atuar no exercício de sua missão pública e na devida execução do objeto pactuado,

obedecendo os termos do convênio e o Plano de Trabalho aprovado; em face do exposto, é de se concluir

que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, razão por que ela deve ser citado a fim de se

manifestar acerca dos fatos apurados nestes autos. (grifos meus)

 
É preciso destacar que inexistência de boa-fé não significa necessariamente presença de má-fé
e, tampouco, permite verificar, de modo explícito, a existência de dolo sobre uma conduta. Como
se sabe, dolo é a junção da vontade com a consciência. Sua verificação nem sempre é fácil e, em
que pese ser a regra em Direito Penal, não é no processo eleitoral. Assim, pela análise dos
demais elementos referentes ao processo em questão, vislumbrando a possibilidade de se tratar
de condenação decorrente de ato culposo, decorrente apenas de negligência de gestão, por
exemplo, reconheço ser impossível apontar, com grau de certeza, ato doloso praticado pelo
candidato no caso em questão.
 
Com efeito, havendo justa dúvida do Juízo quanto à existência do elemento subjetivo especial
(dolo) sobre a conduta alvo de condenação, a jurisprudência do TSE se desenvolve no sentido de
privilegiar o direito ao ius honorum, permitindo-se ao candidato a prerrogativa de concorrer a um
cargo eletivo. In verbis:
 

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DECISÃO REGIONAL.

DEFERIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DESCRITA NO ART. 1º, I, g,

DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.

(...)

4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, "em situações de dúvida sobre o caráter
doloso na conduta do candidato, deve prevalecer o direito fundamental ao ius honorum, que se traduz

em corolário do princípio da cidadania, configurando–se como excepcionais as restrições a ele estabelecidas"

(AgR–REspe 314–63, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.6.2017)

(...)

(Recurso Ordinário nº 060044958, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: PSESS - Publicado

Num. 19228827 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: JOÃO LUCAS SOUTO GIL MESSIAS - 21/10/2020 08:40:43
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102108404368600000017764418
Número do documento: 20102108404368600000017764418



em Sessão, Data 13/11/2018, grifos meus)

 
É o que vislumbro na realidade destes autos, nos quais, a meu sentir, não há elementos fáticos
produzidos, tampouco jurídicos existentes de modo suficiente a caracterizar a natureza dolosa da
conduta condenada nos autos do processo nº TC 006.103/2016-2. Portanto, não verifico se
encontrar o impugnado incurso na causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, "g", da LC nº
64/1990.
 
Isto superado, resta pendente analisar se a condenação decorrente do processo nº 0800309-
37.2015.8.15.0141, objeto de uma das impugnações, possuiria o condão de ensejar impedimento
à candidatura em questão. Contudo, o próprio impugnante reconhece (ID nº 11313996) a
ausência de força probante da referida condenação no estágio atual, ressaltando que a utilidade
deste pronunciamento judicial para a realidade destes autos seria, em suas palavras:
 

 (...) para corroborar a conduta maléfica do Impugnado enquanto gestor público, cujas mazelas não são

merecidas pelo povo de Brejo dos Santos.

 
Contudo, a conclusão à qual o impugnante chegou não é algo que deve decorrer, em meu sentir,
de um processo judicial, no qual um número pequeno de atores obtêm uma verdade
juridicamente admitida para fins de solução de um conflito posto a julgamento, mas, sim, do
julgamento direto do povo do município de Brejo dos Santos/PB, verdadeiro detentor do poder de
escolha de seus representantes políticos (art. 1º, parágrafo único, da Constituição da República
de 1988).
 
Este é, ressalvado melhor juízo, o verdadeiro espírito da legislação eleitoral. E, desta feita,
preenchidas as condições legais exigidas e improcedentes as impugnações apresentadas, fatos
que vislumbro nestes autos, o deferimento do registro de candidatura é medida que se impõe,
cabendo à população decidir se o candidato merece seu voto ou não.
 
 
DISPOSITIVO
 
 
Diante das razões acima expostas e em desarmonia com a manifestação ministerial, JULGO
IMPROCEDENTES as impugnações e DEFIRO o pedido de registro de candidatura de
LAURI FERREIRA DA COSTA para concorrer ao cargo de Prefeito do município de BREJO
DOS SANTOS/PB, sob o número 45, com a seguinte opção de nome para a urna: DR
LAURI.
 
PUBLIQUE-SE EM MURAL ELETRÔNICO. REGISTRE-SE. ANOTE-SE NO SISTEMA DE
CANDIDATURAS. SIRVA A PUBLICAÇÃO DESTE ATO COMO INTIMAÇÃO DAS PARTES.
 
 Comunique-se ao Representante Ministerial, através de expediente no PJE (art. 58, § 1º, da Res.
TSE nº 23.609/2019).
 
Interposto recurso, atualize-se a situação no sistema de candidaturas, intime(m)-se o(s)
recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões no prazo de 3 (três) dias e, apresentadas ou
decorrido o prazo, proceda-se consoante o disposto no Art. 59, parágrafo único, da Res. TSE nº
23.609/2019; transitado em julgado, remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público, a fim de que
requeira o que entender de direito face à aparente inconsistência na certidão nº 2692/2020, e 
arquivem-se com as cautelas de praxe.
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Catolé do Rocha/PB, data da assinatura eletrônica.
 
 

João Lucas Souto Gil Messias
 Juiz Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral
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