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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

JUÍZO DA 36ª ZONA ELEITORAL
CATOLÉ DO ROCHA/PB  

 
PROCESSO: 0600114-52.2020.6.15.0036 
REQUERENTE: JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA
PARTIDO: CIDADANIA DE JERICÓ/PB
IMPUGNANTE: COLIGAÇÃO "POR AMOR A JERICÓ" (PP, PSDB)
ADVOGADOS: Luciano Monteiro da Silva, OAB/PB nº 20.528, Evaldo Solano de Andrade
Filho, OAB/PB nº 4.350-A
IMPUGNANTE: MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL (36ª ZONA ELEITORAL)
IMPUGNADO: JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: Johnson Gonçalves de Abrantes, OAB/PB nº 1.663
 
 
 

SENTENÇA
 
 
Vistos.
 
Trata-se de pedido de registro de candidatura de JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA para
concorrer ao cargo de Vice-Prefeito pelo(a) PARTIDO CIDADANIA no município de JERICÓ/PB.
 
Após a publicação do edital normativamente exigido, foram apresentadas impugnações.
 
Regularmente citado, o impugnado apresentou contestação. Identificado pelo Juízo, ex officio,
potencial impedimento à candidatura (ID nº 15859661), o requerente foi intimado a se manifestar,
quedando-se inerte, bem como os impugnantes foram intimados a se manifestarem sobre a
contestação, face à qual um dos impugnantes apresentou manifestação.
 
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento da candidatura
(ID nº 18757630).
 
 
É o relatório do necessário. Fundamento e decido.
 
 
Inicialmente, cumpre ao Juízo registrar que as impugnações constantes dos autos possuem como
objeto a potencial incursão do requerente, em decorrência de sua condenação no processo nº
0800295-69.2014.4.05.8202, na causa de inelegibilidade disposta no art. 1º, I, "l", da LC nº
64/1990. Ab initio, transcrevo o citado dispositivo:
 

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

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida
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por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio

público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8

(oito) anos após o cumprimento da pena. (grifo meu)

 
Note-se que a Lei de Inelegibilidades, dentre outros, exige, para a configuração da causa de
inelegibilidade sobredita, que a condenação à suspensão dos direitos políticos decorra de ato
que importe, cumulativamente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Ainda que
fosse possível, como arguido por um dos impugnantes, a interpretação teleológica do dispositivo
para a exclusão de tal cumulatividade, tal interpretação só resta possível, ressalvado melhor juízo
e para a preservação máxima da segurança jurídica, quando existente lacuna sobre o tema. E,
sobre esta questão, a jurisprudência recente do Eg. TSE continua exigindo a cumulatividade para
a configuração da dita inelegibilidade. Neste sentido, transcrevo-a:
 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE

DIPLOMA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. ART. 1º, I, "l", DA LC nº 64/1990. CONDENAÇÃO

COLEGIADA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. DANO

AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INELEGIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA.

VEDAÇÃO À PRESUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, "l", DA LC nº

64/1990. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990 exige para sua configuração a presença dos

seguintes requisitos: condenação à suspensão dos direitos políticos; decisão transitada em julgado ou

proferida por órgão judicial colegiado; ato doloso de improbidade administrativa; o ato tenha ensejado, de
forma cumulativa, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.

(...)

(Agravo de Instrumento nº 41102, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:  DJE - Diário de justiça

eletrônico, Tomo 27, Data 07/02/2020, Página 56/57, grifo meu)

 
Na atual realidade dos autos, entendo, salvo melhor juízo, que tal cumulatividade deveria
restar explícita no pronunciamento judicial decorrente do processo nº 0800295-
69.2014.4.05.8202 para que restasse configurada a inelegibilidade em questão. Explico: o
sobredito feito, conforme sentença naquele exarada (ID nº 11745334), decorreu de uma
petição inicial em que se objetivou "a condenação do requerido nas sanções previstas no
art. 12 da Lei nº 8.429/92", conforme consta do relatório do ato judicial em questão, o que
faz este Juízo entender que se tratou de processo instado para que se apurasse a possível
responsabilização da parte ré com base nas hipóteses legalmente previstas na Lei em
questão em virtude das condutas descritas naqueles autos. E, como houve manifestação
específica no dispositivo da sentença acerca do ato de improbidade que o impugnado teria
praticado, vislumbro que o órgão julgador originário se manifestou especificamente sobre
as características do ato ímprobo em questão. Entender de modo diverso com base em
uma sentença (ID nº 11746621) que, embora se coadune à tese subsidiária de um dos
impugnantes (ID nº 11745328), sequer transitou em julgado (ID nº 12605191), neste
momento, seria exercer juízo acerca do pronunciamento de um órgão diverso do Poder
Judiciário, o que é vedado pela súmula nº 41 do Eg. TSE. In verbis: 
 

Súmula TSE nº 41: Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros

órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade.

 
Nesta conjectura, compulsando os autos e, em especial, o documento ID nº 11745334, verifico
que, salvo melhor juízo, não há elementos fáticos produzidos, tampouco jurídicos existentes, de
modo suficiente a caracterizar a condenação, nos autos do processo nº 0800295-
69.2014.4.05.8202, do impugnado por ato doloso de improbidade que importou, cumulativamente,
lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Portanto, não verifico se encontrar o
impugnado incurso na causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, "l", da LC nº 64/1990, o que
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impõe a improcedência das impugnações constantes dos autos.
 
Não incorrer em causa de inelegibilidade, contudo, não significa o deferimento automático do
pedido de registro, uma vez que, dentre outros, resta necessário aferir a presença das
condições de elegibilidade. E, compulsando os autos, verifico que, nos moldes do art. 36, § 2º,
da Res. TSE nº 23.609/2019, este Juízo identificou (15859661), ex officio e em decorrência do
processo nº 0800295-69.2014.4.05.8202, a existência de impedimento à candidatura, 
consubstanciado na ausência da condição de elegibilidade exigida pelo art. 14, § 3º, II, da
Constituição da República de 1988. Transcrevo, a seguir, o comando constitucional:
 

Art. 14 (...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

II - o pleno exercício dos direitos políticos; (grifo meu)

 
A condenação exarada nos autos do processo nº 0800295-69.2014.4.05.8202, oriunda da prática
do ato de improbidade já explicado, condenou o impugnado, dentre outros, à suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, período ainda não transcorrido até a presente
data. Registre-se que a improbidade administrativa é uma das restritas hipóteses
constitucionalmente autorizantes da suspensão de direitos políticos de um cidadão. Neste
sentido, transcrevo o art. 15, V, da Carta Magna:
 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (grifo meu)
 
Registro que foi oportunizada ao impugnado (ID nº 15953666) a manifestação face ao
impedimento identificado no Despacho ID nº 15859661, havendo aquele deixado o prazo
transcorrer in albis (ID nº 18102433). Nesta hipótese, o julgamento pelo indeferimento do pedido
de registro torna-se dever vinculado ao Juízo Eleitoral, por força do art. 50, parágrafo único, da
Res. TSE nº 23.609/2019. In verbis:
 

Art. 50. (...)

Parágrafo único. Ainda que não tenha havido impugnação, o pedido de registro deve ser indeferido quando

constatado pelo juiz ou relator a existência de impedimento à candidatura, desde que assegurada a

oportunidade de manifestação prévia, nos termos do art. 36. (grifos meus)

 
Desta feita, improcedentes as impugnações apresentadas e não preenchidas todas as condições
de elegibilidade constitucionalmente exigidas, fato que vislumbro nestes autos, o indeferimento do
registro de candidatura é medida que se impõe.
 
 
DISPOSITIVO
 
 
Diante das razões acima expostas e em desarmonia parcial com a manifestação ministerial, 
JULGO IMPROCEDENTES as impugnações e INDEFIRO o pedido de registro de
candidatura em questão, determinando a substituição do candidato no prazo legal, sob
pena de prejuízo da chapa (art. 18, § 1º, da Res. TSE nº 23.609/2019).
 
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).
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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, arquivem-se com as cautelas de praxe.
 
 

Catolé do Rocha/PB, data da assinatura eletrônica.
 
 

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