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JUSTIÇA ELEITORAL 
 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600134-16.2020.6.18.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO
PIAUÍ PI 
IMPUGNANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ, COLIGAÇÃO JUNTOS PELA MUDANÇA
(PSL/PP) 
Advogados do(a) IMPUGNANTE: YOANNA LAIS XAVIER ARAUJO - PI1538100, WALLYSON SOARES DOS
ANJOS - PI10290, SAMUEL THALLYSON MOURA SOARES DOS ANJOS - PI19004, LUIS FRANCIVANDO ROSA
DA SILVA - PI7301, JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO - PI9974, INGRID CARLA DOS SANTOS OLIVEIRA -
PI17488, ELENILZA DOS SANTOS SILVA - PI9979000, ANTONIO CLEITON VELOSO SOARES DE MOURA -
PI17231 
IMPUGNADO: LEONARDO NOGUEIRA PEREIRA, PARTIDO SOLIDARIEDADE 
Advogado do(a) IMPUGNADO: RAIMUNDO DE ARAUJO SILVA JUNIOR - PI5061000-A 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Vistos, etc.
 
O Partido Solidariedade/SD requereu o registro do pré-candidato LEONARDO NOGUEIRA
PEREIRA, ao cargo de Vice-Prefeito, nas eleições municipais deste ano, no município de
Valença do Piauí/PI, na chapa encabeçada pela atual prefeita, Maria da Conceição Cunha
Dias, candidata à reeleição, por meio da Coligação “Valença é dos Valencianos”.
Publicado o Edital, foi apresentado pedido de impugnação (ID 10634905) pela representante
do Ministério Público Eleitoral, sob a alegação de que o impugnado estaria inelegível, por
ter    sido condenado por órgão judicial colegiado, em representação julgada procedente
pela Justiça Eleitoral, em processo de abuso de poder econômico/político, que resultou na
sua inelegibilidade, para a eleição na qual concorreu e para as que ocorrerem nos 08 (oito)
anos seguintes (art. 1º, inciso I, “d” da Lei Complementar nº 64/90, com redação dada pela
LC nº 135/2010).
Também apresentou impugnação (ID 10695198) ao pedido de registro formulado pelo
referido candidato, a Coligação “Juntos Pela Mudança”, formada pelos partidos PP/PSL,
pelos mesmos fundamentos apresentados pelo MPE, ou seja, em razão da condenação do
impugnado por órgão judicial colegiado, em última instância da justiça eleitoral, nos autos do
Processo nº 193-92.2016.6.180018 (Ação de Investigação Judicial Eleitoral), no qual foi
condenado a perca do mandato de Vereador e se tornado inelegível, por ter participado de
fraude relativa à quota de gênero nas eleições municipais de 2016, neste município de
Valença do Piauí.
Com o pedido de impugnação, a coligação impugnante juntou cópia da Ata da Convenção
que escolheu impugnado como candidato, cópias dos acórdãos proferidos pelos TRE/PI, e
pelo TSE, relativos ao processo em que houve a condenação do demandado.
Notificado acerca de tais impugnações, o pré-candidato impugnado manifestou (ID
14939636), pela improcedência dos pedidos formulados pelo órgão ministerial e pela
Coligação “Juntos pela Mudança”, argumentando, em preliminar, pela inconstitucionalidade
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formal do art. 1º, inciso I, “d”, da Lei Complementar nº 135/2010, e no mérito, alegou que a
situação do impugnado não se enquadra no abuso de poder econômico ou político (art. 1º,
inciso I, “d” da LC 64/90, com redação dada pela LC nº 135/2010), e que o fundamento do
acórdão do TSE, que tornou inelegível o impugnado foi a fraude à regra a quota de gênero,
que não se constitui em modalidade de abuso de poder econômico ou abuso de poder
político.
Por meio da petição (ID 16836313), o impugnado apresentou os documentos: a) cópia do
documento oficial de identificação; b) comprovante de escolaridade; c) certidão da justiça
estadual de 1º grau, de domicílio do impugnado; d) certidão da justiça  estadual do 2º graus,
do domicílio do impugnado.  
Em manifestação final (ID 18032049), o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência
da impugnação apresentada, para que seja negado o pedido de registro do pré-candidato
LEONARDO NOGUEIRA PEREIRA, ao cargo de Vice-Prefeito de Valença do Piauí, com
base no acórdão prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que decretou a inelegibilidade do
requerido, pelo prazo de 08 (oito) anos, a contar das eleições de 2016.  
Também em sede de manifestação final (ID 18591911), na forma do art. 43, §§3º e 4º da
Resolução nº 23.609/2019, a Coligação “Juntos pela Mudança”, reiterou os termos da inicial,
manifestando pela procedência da impugnação do registro do requerido.
 

                          É o breve relatório dos fatos. Decido.

 
                         Inicialmente, ressalto que a preliminar levantada pelo candidato impugnado, já é
matéria sedimentada no Supremo Tribunal Federal, que ao julgar, ainda no ano 2012, as Ações
Diretas de Constitucionalidade (ADC’s nº 29 e 30), propostas pelo Partido Popular
Progressista/PPS, e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil/OAB, e a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 4578), esta ajuizada pela Confederação Nacional dos
Profissionais Liberais/CNPL,  reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar nº 135/2010
(Lei da Ficha Limpa), com a procedência das duas ADC’s e improcedência da ADI, atribuindo
efeito erga omne e vinculante, considerando que tal lei, não fere o princípio da presunção de
inocência e, ainda,  que a mesma pode ser aplicada, inclusive, nas causas de inelegibilidade aos
fatos cometidos anteriormente à vigência do novo diploma normativo.
                        Com isso, não há atualmente qualquer questionamento no nosso sistema jurídico
acerca da constitucionalidade e legitimidade da Lei da Ficha Limpa, ao contrário, tal diploma legal
tem afastado da disputa eleitoral ao longo dos anos, milhares de políticos “ficha suja”, a maioria
sequer participa de convenção partidária para submeter o nome à escolha dos partidos.  Segundo
o TSE, nas eleições 2016, 2.329 (dois mil, trezentos e vinte e nove) candidatos foram barrados
pela Lei da Ficha Limpa.
                       Acerca da matéria, o jurista Rodrigo López Zílio, ensina que:
 

“Pela redação da alínea d, por força da LC nº 135/2010, a
inelegibilidade não decorre apenas do trânsito em julgado da
decisão de procedência, incidindo também quando o
acolhimento for prolatado por órgão colegiado. Assim, a regra é
que a procedência do pedido acolhida por órgão colegiado
importa em elegibilidade, salvo quando o decisum condenatório
transitar em julgado perante o próprio Juiz Eleitoral. Em
verdade, o efeito constitutivo dessa inelegibilidade nasce com a
decisão colegiada ou com a definitividade do decisum. Dito de
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outro modo, quando o TRE ou o TSE julgarem (originalmente ou
em grau recursal) procedente AIJE, em período eleitoral, forçoso
reconhecer a ocorrência da inelegibilidade – já que nesse
interregno a publicação das decisões ocorre em sessão. Sendo
a decisão proferida fora do período eleitoral, a inelegibilidade flui
a partir da publicação do respectivo acórdão, na forma do art.
15, caput, da LC nº 64/90” (in Direito Eleitoral, 7. Ed. Ver. Ampl.
E atual. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 273)

 
                       No tocante mérito da presente impugnação, nos termos da Constituição Federal
(art. 14, § 3º), para concorrer a um mandato eletivo, o cidadão deverá possuir as chamadas
“condições de elegibilidades”, que são as seguintes: 1) nacionalidade brasileira; 2) pleno exercício
dos direitos políticos; 3) alistamento eleitoral; 4)  domicílio eleitoral na circunscrição; 5)  filiação
partidária; 6) idade mínima, que no caso de vereador é 18 (dezoito) anos.
                           Por outro lado, além de preencher as condições acima, o postulante ao mandato
eletivo não deverá incidir em causas de inelegibilidades, que estão previstas na Constituição
Federal (art. 14, §§ 4º, 5º, 6º, 7º e  8º), e na Lei Complementar nº 64/90, com as alterações da LC
nº 135/2010.
                    A inelegibilidade consiste na ausência de capacidade eleitoral passiva, ou seja, da
condição de ser candidato e, consequentemente, poder ser votado, constituindo-se, portanto, em
condição obstativa ao exercício passivo da cidadania. Sua finalidade é proteger a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, conforme expressa previsão
constitucional (art. 14, § 9º).
                            Ressalto que tanto as condições de elegibilidades quanto as causas de
inelegibilidades, previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 64/90, estão
regulamentadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, através da Resolução nº 23.609/2019.
                                 Dispõe o art. 1º, inciso I, “d” da Lei Complementar nº 64/90:
 

“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 de poder econômico ou político, para eleição na qual
concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se
realizarem nos 08 (oito) anos seguintes; (redação dada pela Lei
Complementar nº 135/2010)

 
                       No presente caso, o pré-candidato ora impugnado, por ocasião do seu pedido de
registro perante a Justiça Eleitoral, encontrava-se na condição de inelegível, em decorrência de
acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, proferido nos autos do Processo nº 193-92.2016.6.180018
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral), por ter participado de fraude relativo à quota de gênero
nas eleições municipais de 2016, neste município de Valença do Piauí.
                       Portanto, a incidência da Lei da Ficha Limpa é inquestionável, conforme dispositivo
acima transcrito, na medida em que o impugnado não somente foi condenado por órgão
colegiado, mas pela última instância de Justiça Eleitoral, que reconheceu a participação direta do
impugnado na fraude perpetrada durante o pleito eleitoral passado neste município de Valença do
Piauí, em relação à quota de gênero, em que a mãe do requerido foi lançada candidata, apenas
para cumprir formalidade da norma destinada às quotas, tanto que obteve apenas 1 (um) voto, e
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foi reconhecida como candidatura fictícia, pelo TSE.  
                       Assim, permitir que o demandado permaneça na disputa, concorrendo a um cargo
ainda, mais elevado, em relação ao que disputou em 2016, constitui num verdadeiro acinte às
instituições republicanas, pois mesmo diante da grave fraude que perpetrou no pleito eleitoral
passado, ainda permaneceu como vereador até no final de 2019, quase terminava o mandato que
conquistou de forma fraudulenta, por conta dos diversos recursos que interpôs, nas diversas
instâncias da Justiça.
                         Para o grande jurista José Jairo Gomes, a inelegibilidade decorre procedência da
demanda, fundada nos art. 14, §§ 10 e 11 da CF, aliada a gravidade dos fatos imputados, mesmo
que não conste do dispositivo da sentença, e deve ser aferida no momento da formalização do
pedido de registro de candidatura, como no presente caso, conforme trecho a seguir transcrito:
 

“Nas hipóteses vertentes, a inelegibilidade não constitui objeto direto
ou imediato da ação fundada nos aludidos artigo 14, §§ 10 e 11 da CF,
e arts. 30-A, 41-A e 73, ss da LE. Na verdade, ela constitui efeito
externo ou secundário da sentença de procedência  do pedido nessas
demandas. Assim, não é preciso que conste expressamente do
dispositivo da sentença ou do acórdão condenatório, pois somente
será declarada em futuro e eventual processo de registro de
candidatura – isso porque, na dicção do § 10 do art. 11 da LE: ‘as
causas de inelegibilidades devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura”.
Para que a inelegibilidade em exame se patenteie e gere efeitos, não é
necessário que a decisão judicial na demanda respectiva transite em
julgado, bastando que seja proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral.
Só há geração de inelegibilidade se houver cassação de registro ou
diploma o que pressupõe a gravidade dos fatos. A aplicação isolada de
multa não acarreta a inelegibilidade. Atende-se com isso o princípio
constitucional da proporcionalidade, pois se se entender como
adequada tão só a aplicação de multa, a conduta considerada
certamente terá pouca gravidade. Nesse caso, a lesão ao bem jurídico
não é de tal monta que justifique a privação da cidadania passiva por
oito longos anos” (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 9ª edição,
Atlas, 2013)

 
                       Diante do exposto, acolho os pedidos de impugnação formulados pelo
Ministério Público Eleitoral e pela Coligação “Juntos pela Mudança’, para REJEITAR O
PEDIDO DE REGISTRO de candidatura de LEONARDO NOGUEIRA PEREIRA, ao cargo de
Vice-Prefeito do município de Valença do Piauí, nestas eleições 2020, pelo partido
Solidariedade/SD. 
                       Intime-se a coligação “VALENÇA É DOS VALENCIANOS”, para proceder a
substituição do candidato a Vice-Prefeito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

              Adote o Cartório Eleitoral as providências de praxe e procedam-se as
comunicações necessárias.
              Sem custas.
               P.R.I. Após, arquivem-se, com baixa.
                       Valença do Piauí/PI, 22  de outubro de 2020.

 
             Juscelino Norberto da Silva Neto
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                                                      Juiz Eleitoral da 18ª Zona
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