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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

JUÍZO DA 68ª ZONA ELEITORAL
 
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) 0600226-22.2020.6.15.0068 - [Impugnação ao
Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito,
Eleições - Eleição Majoritária]
  
REQUERENTE: ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA, CACHOEIRA PODE MAIS 14-PTB / 11-
PP / 25-DEM / 33-PMN / 70-AVANTE, AVANTE- DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA
DOS INDIOS-PB, DEMOCRATAS - DIRETÓRIO MUNICIPAL, PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAL - PMN, 11 - PROGRESSISTAS, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
  
IMPUGNANTE: PELA SAÚDE E BEM-ESTAR DE TODOS 40-PSB / 20-PSC, PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA
  

SENTENÇA
 
ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS 2020. IMPUGNAÇÕES VISANDO O
INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE
PREFEITO. CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO.
PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
 
A Lei Complementar nº 64/90, no art. 1º, inciso I, elenca as hipóteses de
inelegibilidades para cargos eletivos.
 
Comprovado nos autos que o impugnado ostenta condenação criminal com
trânsito em julgado pela prática de crimes contra a fé pública, é de se julgar
procedentes as impugnações e, por conseguinte, indeferir o registro de
candidatura para as eleições municipais de 2020.
 
Vistos, etc. 
  
Trata-se de pedido de registro de candidatura de ARLINDO FRANCISCO

DE SOUSA, ao cargo de PREFEITO, sob o número 11, pela Coligação CACHOEIRA
PODE MAIS, para concorrer às eleições de 2020, no Município de Cachoeira dos
Índios-PB. 

  
Juntou documentos. 
  
O edital foi publicado, conforme determina a Resolução TSE nº

23.609/2019. 
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O representante do Ministério Público Eleitora, apresentou impugnação,
argumentando em síntese, que: a) o pretenso candidato encontra-se inelegível, pois foi
condenado criminalmente na ação penal nº 0000105-47.2011.4.05.8202 à pena de 01
(um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime inicialmente aberto e
multa fixada em 50 (cinquenta) dias-multa, sendo cada dia igual a 1/30 do salário
mínimo à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 304 c/c art. 299,
parágrafo único, na sua modalidade consumada, na forma do art. 29, todos do Código
Penal, transitada em julgado no dia 21/03/2020, conforme certidão da Justiça Federal
de primeira instância 8ª Vara – Sousa/PB; b) a Constituição Federal prevê no art. 15,
inciso III, as hipóteses de suspensão dos direitos políticos como efeito da condenação
criminal com trânsito em julgado; c) a suspensão dos direitos políticos decorrente de
sentença condenatória transitada em julgado é efeito automático e autoaplicável,
repercutindo inclusive na seara eleitoral, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal
Federal; d) A Lei Complementar nº 64/90, no seu art. 1º, inc. I, alínea “e”, item 1, prevê
a hipótese de inelegibilidade; e) o pleiteante foi condenado por crimes contra a fé
pública; f) não se pode alegar prescrição da pretensão executória, pois essa não
extingue os efeitos secundários da condenação, aí inserida a inelegibilidade, que
subsiste até o prazo de sua duração. 

Assim exposto, impugna o registro de candidatura e requer o
processamento nos termos da Lei Complementar nº 64/90 e do artigo 40 da Resolução
TSE nº 23.609/2019. 

  
Acostou documentos. 
  
A Coligação “PELA SAÚDE E BEM-ESTAR DE TODOS”, integrada pelos

Partidos Políticos PSB e PSC, do Município de Cachoeira dos Índios-PB, apresentou
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura – AIRC, em desfavor do requerente
Arlindo Francisco de Sousa. 

  
A impugnante, em resumo, aduz na ação de impugnação os mesmos fatos

trazidos pelo representante do Ministério Público Eleitoral, ou seja, que o impugnando
ostenta condenação  com trânsito em julgado, por crimes contra a fé pública. Afirma
que o que os crimes que levaram a condenação do impugnado estão listados no Título
X do Código Penal, que trata sobre os crimes contra a fé pública, sendo que o
impugnado tem total consciência do fato, tanto é que buscou junto ao Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, através de revisão criminal modificar a condenação,
mas essa tentativa restou frustrada. É aparente a inelegibilidade do impugnado pelo
período de 08 (oito) anos após o cumprimento da condenação, nos termos do art. 1º
inciso I, alínea “e”, item 1 da Lei Complementar nº 64/90. 

  
Ao final, requer o recebimento e processamento da impugnação, com a

citação do impugnado Arlindo Francisco de Sousa, candidato pela Coligação
Cachoeira Pode Mais, a notificação do Ministério Público Eleitoral, para se manifestar
como fiscal da ordem jurídica, a procedência da impugnação para declarar a
inelegibilidade do impugnado, condenado por crime contra a fé pública, nos termos do
art. 14, §º da Constituição Federal c/c art. 1º , inciso I, alínea “e”, item 1 da Lei
Complementar nº 64/90 e Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Requer, ainda, que seja determinado o bloqueio ou devolução de qualquer montante
recebido pelo impugnado relativo ao Fundo Partidário ou Fundo Especial de
Campanha. 

  
Juntou documentos. 
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O impugnado foi regularmente citado e apresentou contestação
acompanhada de procuração. 

  
Na peça de defesa, o impugnado informa, em resumo, que: a) é fato

notório que foi condenado nos tipos penais previstos nos arts. 299 e 304 do Código
Penal Brasileiro, mas não é toda condenação criminal imposta ao candidato que tem o
condão de alijá-lo do pleito, devendo se amoldar as alíneas previstas na Lei
Complementar nº 64/90; b) os crimes dos arts. 299 e 304 do Código Penal estão
inseridos no Capítulo III do Código Penal e são considerados crimes de falsidade
documental, não sendo estes tipos penais que se amoldam a alínea e, do art. 1º,
inciso I, da LC 94/90. 

  
Ao final, pugnou seja a AIRC julgada improcedente, para deferir o pedido

de registro de candidatura. 
  
Com vista dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral,

apresentou alegações finais, manifestando-se pela procedência da impugnação, para
declarar a inelegibilidade do impugnado e não acolhimento dos argumentos suscitados
pela defesa do mesmo. 

  
É o breve relato. 
DECIDO. 
  
Há a possibilidade, in casu, do julgamento antecipado, pois a questão de

mérito é unicamente de direito, dispensando a produção de prova em audiência. 
  
O Código de Processo Civil, estabelece o seguinte: 
  

 
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando:
 
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
 
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver
requerimento de prova, na forma do art. 349.”
 

  
A Lei Complementar nº 64/90, que disciplina sobre os casos de

inelegibilidade, no artigo 5º estabelece que haverá dilação probatória quando não se
tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante. 

  
 

“Art. 5° Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria
de direito e a prova protestada for relevante, serão designados os 4 (quatro)
dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do
impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem
arrolado, com notificação judicial.”
 
Como se pode verificar não se trata de permissão da lei, mas, sim, de

mandamento. Ela usa de toda a força que dispõe, obrigando o magistrado a proceder
conforme seus desígnios. 
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Sobre a questão enfocada, trago a colação posicionamento do renomado
autor Humberto Theodoro Júnior: 
 

“Por outro lado, harmoniza-se o julgamento antecipado do mérito com a
preocupação de celeridade que deve presidir a prestação jurisdicional, e que
encontra regra pertinente no art. 139, II, que manda o juiz “velar pela razoável
duração do processo”, e no art. 370 que recomenda indeferir “as diligências
inúteis ou meramente protelatórias”. Nessa ordem de ideias, não havendo
necessidade de dilação probatória, o juiz poderá julgar antecipadamente o
mérito sem que ocorra cerceamento de defesa”. (Curso de Direito Processual
Civil, Volume I, Editora Forense, 57ª edição, Ano 2016, pág. 841).
 
 

             É claro que, caso ao magistrado entenda a prova carreada aos autos não ser
suficiente para firmar convicção, pode determinar a produção de provas ou a dilação
probatória normal do processo. Entretanto, não é o caso desta demanda que versa
sobre matéria de direito e a documentação juntada aos autos é suficiente para
propiciar o julgamento do processo no estado em que se encontra. 

  
 
DO CABIMENTO DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
(AIRC).
 

A Constituição Federal de 1988, no § 3º do artigo 14, prevê as condições
de elegibilidade, na forma da lei, enquanto a Lei Complementar nº 64/90, que
disciplina sobre os casos de inelegibilidade. 

  
Portanto, os partidos políticos e as coligações deverão ingressar com os

pedidos de registro de candidatura perante o Juízo Eleitoral competente, observando a
forma exigida em lei e nos atos normativos específicos editados pelo Tribunal Superior
Eleitoral para cada eleição. 

  
Como é sabido, aquele que pretende concorrer a cargo eletivo se submete

aos requisitos exigidos para elegibilidade e caso não preencha tais condições poderá
ser impugnado, nos termos da legislação vigente. 

  
Importante ressaltar, que a Ação de Impugnação de Registro de

Candidatura, não tem como objetivo declarar a inelegibilidade do candidato, mas tão
somente, indeferir o registro para concorrer a um cargo eletivo. 

  
Nesse sentido leciona JOSÉ JAIRO GOMES: 

 
“Diferentemente do processo de registro de candidatura – RCAND, em que não
há conflito a ser solvido, a AIRC apresenta natureza contenciosa. Sua
finalidade é impedir que determinado registro seja deferido quer em razão da
ausência de condição de elegibilidade, quer em virtude da incidência de uma
ou mais causas de inelegibilidade, quer, finalmente, em conseqüência de não
ser cumprido formalidade legal. Assim, necessariamente, há de ser observado
o due processo of law, oportunizando ao impugnado contraditório e ampla
defesa, de sorte que possa discutir amplamente a imputação que lhe é feito”. (
Direito Eleitoral, Editora Atlas, 16ª edição, Ano 2020, pág. 429/430).
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                A petição inicial da ação impugnação deve preencher os requisitos previstos
no artigo 319 do Código de Processo Civil, com a juntada dos documentos existentes
e indicando as provas que deverão ser produzidas, apresentando rol de testemunhas a
serem ouvidas, até o número máximo de seis. 
 
DA LEGITIMIDADE
 

A Lei Complementar 64/90, prevê quem detém legitimidade para
propositura da AIRC: 
 

“Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao
Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do
pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.”
 
Assim, a lei que trata da ação de forma clara determina quem é parte

legítima para apresentar impugnação ao registro de candidatura, sendo a mesma
concorrente por parte de candidato, partido político ou coligação, e também do
Ministério Público. 

  
No caso sob exame, o representante do Ministério Público Eleitoral e a

Coligação Pela Saúde e Bem Estar de Todos, integrada pelos Partidos Políticos PSB e
PSC, do Município de Cachoeira dos Índios, são partes legítimas para a propositura
das impugnações. 

  
Portanto, preenchidos os requisitos exigidos legalmente, impõe-se receber

as AIRC's, propostas pelo representante do Ministério Público Eleitoral e a Coligação
Pela Saúde e Bem-Estar de Todos, integrada pelos Partidos Políticos PSB e PSC, do
Município de Cachoeira dos Índios-PB. 

  
Feitas essas considerações e devidamente robustecido o entendimento de

que a matéria objeto da causa é apenas de direito e sendo o caso de adotar o
julgamento antecipado da lide, passo à análise do mérito. 
 
DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE.
 

A propositura das impugnações tem como foco central a existência de
condenação com trânsito em julgado em relação ao impugnado Arlindo Francisco de
Sousa, por violação aos artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro. 

  
Com efeito, ao apresentar sua defesa o impugnado confirmou que

realmente ostenta a condenação criminal com trânsito em julgado. 
  
A Carta Política de 1988, no Capítulo dos Direitos Políticos, dispõe: 

 
“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
 
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do
mandato , considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,
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cargo ou emprego na administração direta ou indireta”.
 
A Lei Complementar nº 64/90, estabelece os casos de inelegibilidades,

prazos de cessação, de acordo com o art. 14, § 9º da Constituição Federal. 
  

 
“Art. 1º São inelegíveis:
 
        I - para qualquer cargo:
 
(...)
 
 e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
 
 1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público;   (grifo nosso)
 
(...)
 
Na hipótese posta à apreciação da Justiça Eleitoral, conforme se verifica

da documentação acostada aos autos, restou demonstrado que o impugnado Arlindo
Francisco de Sousa, foi condenado criminalmente, conforme sentença prolatada nos
autos da Ação Penal nº 0000105-47.2011.4.05.8202,  tramitando na 8ª Vara Federal
de Sousa/PB, com trânsito em julgado no dia 21 de março de 2020, por violação ao
artigo 304, c/c art. 299 parágrafo único, na modalidade consumada, na forma do art.
29, todos do Código Penal Brasileiro, sendo fixada pena definitiva em 01 (um) ano, 05
(cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e multa
fixada em 50 (cinquenta) dias-multa. 

  
A certidão criminal expedida pela 8ª Vara Federal de Sousa-PB, de forma

clara descreve sobre a atual situação jurídico penal do impugnado Arlindo Francisco
de Sousa, que ora pretende habilitação para concorrer ao cargo de Prefeito no
Município de Cachoeira dos Índios-PB. (ID 8046886-Pág. 1/2) 

  
Nesse contexto, diferentemente do que afirma o impugnado em sua

defesa, os delitos tipificados nos artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro,
encontram-se elencados no Título X, que trata dos crimes contra a fé pública, e isso é
incontestável, pois o Código Penal Brasileiro não sofreu qualquer alteração nessa
parte. 

  
De acordo com a sentença condenatória, o impugnado Arlindo Francisco

de Sousa, praticou os delitos à época em que exercia o cargo de Prefeito do Município
de Cachoeira dos Índios-PB. Portanto, se enquadra na hipótese da ausência de
elegibilidade prevista no artigo 1º, alínea “e”, item 1, da Lei Complementar nº 64/90,
situação que lhe impede de concorrer a cargo eletivo nas eleições de 2020. 

  
Sobre a matéria enfocada, trago a colação decisão da instância superior: 

 
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
POR ÓRGÃO COLEGIADO. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
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INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA E DO INCISO I DO ART. 1O DA LC 64/90. INEXISTÊNCIA DE
DECISÃO SUSPENDENDO A INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS
PARA MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 
1. O STF, ao julgar as ADCs 29 e 30 e a ADI 4.578, concluiu, em âmbito de controle
concentrado de constitucionalidade, que as regras introduzidas e alteradas pela LC
135/2010 são aplicáveis às situações anteriores à sua edição e não ofendem a coisa
julgada ou a segurança jurídica.
 
2. Não se pode confundir a inelegibilidade sanção do inciso XIV do art. 22 da LC 64/90,
aplicável àqueles que venham a ser condenados por abuso do poder econômico ou
político em Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com aquela prevista na alínea e do
inciso I do art. 1o do mesmo diploma, a qual versa sobre causa de inelegibilidade como
efeito secundário da condenação e incide desde a condenação transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado até o transcurso do prazo de 8 anos após o
cumprimento da pena, para os crimes nela elencados.
 
3. Hipótese em que, tendo sido o candidato condenado por órgão judicial colegiado, pela
prática de crime contra a fé pública - uso de documento falso -, e inexistindo nos autos
notícia de qualquer provimento judicial suspendendo ou anulando a sanção imposta, a
manutenção da incidência da causa de inelegibilidade em questão é medida que se
impõe.
 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
 
(0000219-33.2016.6.22.0001- RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 21933 - GUAJARÁ-

MIRIM - RO Acórdão de 14/12/2016 – Relator (a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho -Publicação: PSESS -

Publicado em Sessão, Data 14/12/2016 .

 
Com efeito, acolher o pedido de registro de candidatura apresentado por

Arlindo Francisco de Sousa, para concorrer nas eleições de 2020 ao cargo de Prefeito
do Município de Cachoeira do Índios-PB, violaria frontalmente o ordenamento jurídico
vigente. 

  
DIANTE DO EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, com

fundamento no artigo 1º, inciso I, aliena “e”, item 1, da Lei Complementar nº 64/90,
julgo PROCEDENTES AS IMPUGNAÇÕES apresentadas pelo representante do
Ministério Público Eleitoral e COLIGAÇÃO PELA SAÚDE E BEM ESTAR DE TODOS
, composta pelos partidos políticos PSB e PSC, para participar das eleições de 2020,
no Município de Cachoeira dos Índios-PB, em consequência, INDEFIRO o
requerimento de registro de candidatura de ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA, para
concorrer ao cargo de Prefeito nas eleições de 2020, no Município de Cachoeira dos
Índios-PB, pela Coligação CACHOEIRA PODE MAIS, integrada pelos Partidos
Políticos PTB, PP, DEM, PMN e AVANTE, e determino que o mesmo devolva todos os
valores do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que
tenham sido transferidos para a sua conta de campanha. 

  
Proceda nas anotações junto ao DRAP Processo de n.º 0600195-

02.2020.6.15.0068 e RRC do candidato a Vice-Prefei to, n.º 0600227-
07.2020.6.15.0068 e demais registros necessários. 

  
Publicada e registrada eletronicamente. Intime-se. 
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Cajazeiras-PB, 14 de outubro de 2020. 
  
Dayse Maria Pinheiro Mota 
         Juíza Eleitoral 
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