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JUSTIÇA ELEITORAL 
 007ª ZONA ELEITORAL DE MAMANGUAPE PB 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600233-03.2020.6.15.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE
MAMANGUAPE PB 
REQUERENTE: UILIAMES JOSE CORREIA, PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA 
Advogados do(a) REQUERENTE: SAUL BARROS BRITO - PB14520, CLEBSON DO NASCIMENTO BEZERRA -
PB23049 
  
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

DIREITO ELEITORAL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA – REGISTRO PARA O CARGO DE VEREADOR –
CONDENAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO – INELEGIBILIDADE COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO – FATOS INCOMPATÍVEIS COM O
REGISTRO DE CANDIDATURA – APLICAÇÃO DO ART. 1º, I, J DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 – INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

- São inelegíveis os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da
Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de
recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação

do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição - Inteligência do Art. 1º, I, J da LC
64/90.
–Procedência da impugnação. Indeferimento do registro da candidatura.
Vistos, etc.
Trata-se de Ação de Impugnação de Registro de Candidatura interposta pelo Partido do
Movimento Democrático Brasileiro – MDB, Diretoria Municipal de Cuité de Mamanguape (PB),
através de seu representante legal, regularmente constituído, na qual se intenta contra o registro
da candidatura ao cargo de vereador de UILIAMES JOSÉ CORREIA, igualmente qualificado nos
autos.
Alegou, em resumo, que o registrando se encontra inelegível para concorrer ao cargo em
referência, tendo em vista ter sido condenado por esse juízo eleitoral, cuja decisão foi confirmada
em sede de recurso por captação ilícita de sufrágio. Aduz que o período da inelegibilidade é por
08 (oito) anos e que ainda não transcorreu o prazo.
Ao final, requereu o indeferimento do registro da candidatura do impugnado nos termos da LC n.º
64/90.
Com a impugnação, foram apresentados documentos.
O impugnado foi notificado para apresentar contestação no prazo legal (LC nº. 64/90, art. 4º.) e
assim o fez.
Impugnação à contestação apresentada pelo impugnante.
Parecer Ministerial pela Procedência da Impugnação.
É, em síntese, o relatório.
Passa-se à decisão.
Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa ad causam
Ab inicio cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguída pela defesa do
impugnado sob a alegação de que, estando o Partido impugnante Coligado nas presentes
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eleições municipais, não teria legitimidade para manejar isoladamente ação de impugnação de
registro de candidatura.
Não prospera a citada preliminar.
De acordo com a legislação pertinente (art. 3º da LC 64/90), a impugnação de registro de
candidatura poderá ser apresentada por qualquer candidato, Coligação, Partido Politico ou
Ministério Público. Sendo o impugnante Partido Político devidamente constituído, legitimado
encontra-se para impetrar a presente ação. Não há que se falar em presença necessária da
Coligação e não do Partido, como requer a defesa, vez que, conforme cópia do DRAP acostado
pela mesma, o Partido impugnante realizou coligação apenas para concorrer as eleições
majoritárias. Consistindo a hodierna demanda relativa a disputa para o cargo de vereador,
inexiste coligação formalizada, até porque, neste atual pleito não mais é permitido aos partidos se
coligarem nas eleições proporcionais.
Face a tal motivo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa ora questionada.
Do Mérito.
No tocante ao mérito, a parte impugnante alega que, tendo o pretenso candidato sido condenado
por captação ilícita de sufrágio com condenação confirmada em segunda entrância, encontra
inelegível para concorrer ao cargo que pleiteia, tendo em vista que ainda não transcorreu o
período de 08 (oito) anos da inelegibilidade decorrente do efeito da condenação.
Em sua defesa, o impugnado alega que em grau de recurso por ele apresentado, houve
provimento parcial para afastar a condenação de inelegibilidade e que, face a tal motivo, a
presente impugnação é desprovida de fundamento e respaldo legal. Pediu a improcedência da
impugnação e foi mais além, pugnando pela litigância de má-fé por parte do impugnante.
Razão não assiste a defesa.
Ébem verdade que a decisão do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral ao apreciar o recurso
impetrado pelo impugnado em face da sentença prolatada por este Juízo Eleitoral de primeiro
grau nos autos de nºs. 950-06.2016.6.15.0007 e 947-51.2016.6.15.0007, afastou da condenação
que lhe fora imposta, a pena de inelegibilidade, mantendo apenas a multa e cassação do registro
como condenação.
Entretanto, tal fato não socorre o impugnado, como ele requer. Isto porque, a decisão do
colegiado afastou a inelegibilidade como condição de penalidade autônoma aduzindo que a
inelegibilidade atua como efeito secundário decorrente da procedência do pedido que reconhece
a captação ilícita de sufrágio.
Realmente, perfeito o voto do relator e devida a correção da sentença. Destarte, a penalidade
prevista no art. 41-A, que trata da captação ilícita de sufrágio, constitui a imposição de multa e
cassação do registro. Por sua vez a Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, I, J assim
prescreve:
LC n° 64/90.
Art. 1º - São inelegíveis:
I – Para qualquer cargo:
j - os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral,
por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de
campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro
ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição.

 
O texto legal comprova com clareza a consequência advinda para aqueles que são condenados por cometerem
captação ilícita de sufrágio, como foi o presente caso.

Assim, considerando que o impugnado, nos processos de nºs. 950-06.2016.6.15.0007 e 947-
51.2016.6.15.0007, foi condenado por captação ilícita de sufrágio ocorrida nas eleições municipais de 2016, há de
se reconhecer a sua inelegibilidade para concorrer a cargos eletivos.

ANTE O EXPOSTO, e atento aos princípios de direito norteadores do caso in foco, JULGO
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PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO
DE VEREADOR de UILIAMES JOSÉ CORREIA e, por conseguinte, INDEFIRO O PEDIDO DE
REGISTRO DA CANDIDATURA do mesmo, com fundamento no disposto no art. 1º, inciso I,
alínea “j” da Lei Complementar no. 64/90.
Intimações necessárias.
Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as cautelas legais.
Publique-se, Registre-se e Intimem-se.
Mamanguape – PB, quinta-feira, 22 de outubro de 2020.

 

Elza Bezerra da Silva Pedrosa

Juíza Eleitoral.
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