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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 18ª ZONA ELEITORAL 

 

 

Candidato(a) : Leonardo Nogueira Pereira 

Partido ou Coligação: Solidariedade 

Inelegibilidade: art. 1º, inciso I, alínea “d”, da LC nº 64/90 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo(a) Promotor(a) infra-

assinado(a), nos autos do requerimento de registro de candidatura em epígrafe, 

vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 14, § 9º da 

Constituição, 3º, caput, da Lei Complementar n.º 64/90 e 39 e ss da Resolução 

TSE 23.455/2015, propor, no quinquídio legal, a presente AÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO DE PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA em desfavor 

do(a) candidato(a) em epígrafe, já qualificado(a) nos autos, aduzindo para tanto 

as razões abaixo expostas: 

 

1. DOS FATOS 

Trata-se de requerimento de registro de candidatura, formulado 

pelo(a) ora impugnado(a), com o escopo de concorrer a cargo eletivo nas próximas 

eleições. Todavia, no caso concreto, verifica-se que o impugnado(a) incide em 

causa de inelegibilidade. 

Constatou-se que o(a) impugnado(a) foi condenado(a), em 

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em 

representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em processo de apuração 

de abuso do poder econômico/político, estando inelegível para a eleição na 

qual concorreu, bem como para as que se realizarem nos 08 (oito) anos seguintes 
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(art. 1º, inciso I, alínea “d”, da LC nº 64/90, com a nova redação conferida pela 

LC n.º 135/2010). 

Consoante demonstra documentação anexa, que passa a integrar 

a presente ação, o Tribunal Superior Eleitoral, em 17 de setembro de 2019, julgou 

parcialmente procedente o Recurso Especial Eleitoral n° 193-92.2016.6.18.0018 - 

Classe 32 - Valença Do Piauí-PI, dando o impugnado como autor de abuso do 

poder econômico ou político. 

O recurso é oriundo de Ação de Investigação Judicial Eleitoral 

proposta pela Coligação Nossa União É Com O Povo em desfavor de todos os 

candidatos ao cargo de vereador pelas Coligações Compromisso com Valença I e 

Compromisso com Valença II nas eleições de 2016, que findou julgada 

parcialmente procedente para cassar os registros dos candidatos a vereador das 

referidas coligações, além de decretar o inelegibilidade de alguns deles, entre os 

quais estar o impugnado Leonardo Nogueira Pereira. 

O acórdão do TSE foi proferido nos seguintes termos (anexo na 

íntegra): 

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. 
PREFEITO. VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. 
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 30, DA LEI 9.504/97. 
1. O TRE/PI, na linha da sentença, reconheceu fraude na quota de 
gênero de 30% quanto às candidaturas das coligações 
Compromisso com Valença 1 e II ao cargo de vereador nas 
Eleições 2016, fixando as seguintes sanções: a) cassação dos 
registros das cinco canidatas que incorreram no ilícito, além de sua 
inelegibilidade por oito anos; b) cassação dos demais candidatos 
registrados por ambas as chapas, na qualidade de beneficiários. 
(...) 14. Inelegibilidade constitui sanção personalíssima que 
incide apenas perante quem cometeu, participou ou anuiu com 
a prática ilícita, e não ao mero beneficiário. Precedentes. 
15. Embora incabível aplicá-la indistintamente a todos os 
candidatos, constata-se a anuência de Leonardo Nogueira 
(filho de lvaltânia Nogueira) e de Antônio Gomes da Rocha 
(esposo de Maria Eugênia de Sousa), os quais, repita-se, 
disputaram o mesmo pleito pela mesma coligação, sem notícia de 
animosidade familiar ou política, e com ambas atuando na 
candidatura daqueles em detrimento das suas. 
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Em resumo, acordaram os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, 

por maioria, em dar parcial provimento ao recurso da Coligação Nossa União É 

com o Povo, apenas para estender a inelegibilidade a Leonardo Nogueira 

Pereira e a Antônio Gomes da Rocha. 

Além disso, não se tem notícia de que o impugnado(a) tenha 

obtido, em caráter cautelar e perante o órgão colegiado ad quem, decisão 

suspensiva da supracitada inelegibilidade, com vistas ao cumprimento do disposto 

no art. 26-C da LC n.º 64/901. 

Nota-se, portanto, que o impugnado(a) incidiu em causa de inele-

gibilidade, que impede o deferimento de seu registro de candidatura, como será 

exposto adiante. 

 

2. DO DIREITO 

Dispõe a Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, inciso I, 

alínea “d”, in verbis: 

Art. 1º São inelegíveis: 
I – para qualquer cargo: 
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada 
procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em 
julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de 
apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição 
na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as 
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes. 

 

A inelegibilidade em comento decorre da própria Constituição 

Federal, que exige a proteção da normalidade e legitimidade das eleições contra 

a influência do poder econômico ou político (art. 14, § 9º). 

A incidência dessa causa de inelegibilidade não exige maior 

 
1  Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões 

colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1º poderá, em caráter cautelar, 
suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência 
tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso. 
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esforço teórico por parte do julgador, pois é suficiente a condenação transitada em 

julgado ou com confirmação em órgão colegiado da decisão da Justiça Eleitoral, 

que, no presente caso, entendeu que restou configurado o abuso do poder 

econômico ou político. 

Diante do exposto, esta Promotoria Eleitoral requer: 

a) o recebimento da presente impugnação; 

b) a notificação do impugnado, no endereço constante do pedido 

de registro de candidatura em exame e/ou do banco de dados do E. Tribunal 

Regional Eleitoral, para, querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal; 

c) a regular tramitação desta ação, nos termos dos arts. 4º e 

seguintes da Lei Complementar n.º 64/90, para, ao final, ser julgada procedente, 

com o consequente indeferimento do pedido de registro de candidatura, em razão 

da inelegibilidade verificada nos autos. 

Protesta-se, finalmente, pela produção de todos os meios de 

provas em direito admitidos, em especial pela juntada de novos documentos. 

Valença do Piauí, 29 de setembro de 2020. 

 

 

 

Luisa Cynobellina Assunção Lacerda Andrade 

Promotora Eleitoral 
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