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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 90ª ZONA ELEITORAL – SIMPLÍCIO

MENDES/PI

A PROMOTORA  ELEITORALPROMOTORA  ELEITORAL, por seu órgão infra-assinada, nos autos do

requerimento de registro de candidatura em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência,

com fundamento nos artigos 3º, caput, da Lei Complementar nº 64/90, se manifestar nos

seguintes termos. 

A  Coligação "UNIDOS POR UMA CONCEIÇÃO MELHOR",  partido  político

temporário  formada  pelas  agremiações  PP  e  PT,  e  BRENNO  FELIPE  DE  CARVALHO

CAVALCANTE,  candidato a prefeito de Conceição do Canindé, propuseram Impugnação ao

Registro  de  Candidatura  de  ALCIMIRO  PINHEIRO  DA  COSTA,  alegando,  em  síntese:  “que

MIRIM  está  inelegível  para  a  disputa  do  cargo  em  razão  de  possuir  parentesco  por

afinidade com o ex-prefeito do Município, Sr. ADRIANO VELOSO DOS PASSOS (prefeito de

2009/2012 e 2013/2016). Com efeito, Alcimiro, atual prefeito de Conceição do Canindé – PI

(2017/2020) pretende se reeleger. Todavia,  em 09/10/2018, a filha de Alcimiro, Sra. ANA

CLAUDIA  CAVALCANTE  PINHEIRO  contraiu  núpcias  com  o  Sr.  ADRIANO  VELOSO  DOS

PASSOS, ex-prefeito do Município de Conceição do Canindé – PI (2009/2012 e 2013/2016),

estabelecendo-se o parentesco em primeiro grau, por afinidade, de sogro e genro. […] Com
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o  casamento  entre  ADRIANO  (ex-prefeito)  e  a  ANA  CLAUDIA,  filha  de  ALCIMIRO,  ora

impugnado, nasceu uma relação de parentesco por afinidade de primeiro grau, o que faz

com que emerja a peculiar  situação de um possível quarto mandato dentro da mesma

família”.

Contestação apresentada (ID 14344241).

É o que basta a relatar. Passo a analisar e opinar.

Da análise dos presentes autos, conclui-se que o objeto da demanda cinge-

se em verificar se o casamento da filha do atual prefeito de Conceição do Canindé, Sra. ANA

CLAUDIA CAVALCANTE PINHEIRO com o Sr. ADRIANO VELOSO DOS PASSOS, o qual exerceu o

cargo  de  prefeito  entre  2009  e  2016,  ocorrido  em  09/10/2018,  faz  incidir  a  causa  de

inelegibilidade prevista no artigo 14, §7º, da Constituição Federal, uma vez que poderia fazer

surgir a situação de um quarto mandato dentro de um mesmo núcleo familiar.

Preceituam os §5º e §7º, do artigo 14, da Constituição Federal:

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do

Distrito  Federal,  os  Prefeitos  e  quem  os  houver  sucedido,  ou

substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um

único período subsequente.



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

PROMOTORIA ELEITORAL DA 90ª ZONA ELEITORAL

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge

e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por

adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou

Território,  do  Distrito  Federal,  de  Prefeito  ou  de  quem  os  haja

substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já

titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

As  inelegibilidades  têm  por  objeto  a  probidade  administrativa,  a

normalidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a

normalidade e a  legitimidade das eleições contra a  influência do poder econômico ou o

abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta (art. 14,

§ 9º). Isso quer dizer que “a probidade administrativa” e “a moralidade para o exercício do

mandado” são valores autônomos em relação àquela cláusula; não são protegidos contra a

influência do poder econômico ou abuso de função etc., mas como valores em si mesmos

dignos de proteção, porque a improbidade e imoralidade, aí, conspurcam só por si a lisura do

processo eleitoral.

As  inelegibilidades  possuem,  assim,  um  fundamento  ético  evidente,

tornando-se ilegítimas quando estabelecidas com fundamento político ou para assegurarem

o  domínio  por  um  grupo  que  venha  detendo,  como  ocorreu  no  sistema  constitucional

revogado. Demais, seu sentido ético correlaciona-se com a democracia, não podendo ser

entendido como um moralismo desgarrado da base democrática do regime que se instaure.

Nesse sentido:
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Eleições 2012. Recurso especial eleitoral.  Art. 14, §§ 5º e 7º, da

Constituição  Federal.  Pai  candidato  à  reeleição  ao  cargo  de

prefeito. Filho suplente de vereador na data do pedido de registro

de candidatura e candidato ao cargo de vereador. Inelegibilidade

reflexa. Posterior assunção definitiva do filho ao cargo de vereador

em razão de renúncia do titular. Irrelevância. Recurso provido. 1. O

instituto  da  reeleição  tem  fundamento  não  somente  no

postulado  da  continuidade  administrativa,  mas  também  no

princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma

pessoa na condução do Executivo, razão pela qual a reeleição é

permitida  por  apenas  uma  única  vez.  Portanto,  ambos  os

princípios  -  continuidade  administrativa  e  republicanismo  -

condicionam a interpretação e a aplicação teleológica do art. 14,

§  5º,  da  Constituição.  A  reeleição,  como  condição  de

elegibilidade,  somente  estará  presente  nas  hipóteses  em  que

esses princípios forem igualmente contemplados e concretizados.

2. Já o art. 14, § 7º, da Constituição Federal de 1988, segundo o

qual  ‘são  inelegíveis,  no  território  de  jurisdição  do  titular,  o

cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau

ou  por  adoção,  do  Presidente  da  República,  de  Governador  de

Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os

haja  substituído  dentro  dos  seis  meses  anteriores  ao  pleito’,

resguarda,  de  um  lado,  o  princípio  republicano,  ao  evitar  que

grupos familiares se apoderem do poder local; por outro, o próprio

princípio  da  igualdade  de  chances  -  enquanto  decorrência  da

normalidade e legitimidade do pleito -, pois impede a interferência

da campanha do parente, candidato ao Executivo, na disputa pela

vereança,  "salvo  se  já  titular  de mandato eletivo e  candidato  à
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reeleição".  3.  A  parte  final  do  art.  14,  §  7º,  da  Carta  Magna

constitui  exceção  à  regra  geral  da  cláusula  de  inelegibilidade,

devendo ser  interpretada restritivamente.  No caso  concreto,  na

data  do pedido  de  registro  de  candidatura  para  as  eleições  de

2012, o recorrido,  filho, era suplente de vereador,  não titular,  e

candidato ao cargo de vereador, enquanto o pai era candidato à

reeleição ao  cargo de  prefeito,  o  que  atrai  a  referida  causa  de

inelegibilidade,  considerados  os  princípios  constitucionais

republicano e da igualdade de chances. Precedentes do TSE e do

STF. [...]  (Ac de 17.12.2015 no Respe nº 17210, rel. Min. Gilmar

Mendes) (grifos nossos).

De fato, nem a Constituição Federal, nem a Lei Complementar nº 064/1990

previu qualquer exceção à regra, não sendo possível flexibilizá-la. Assim, entendo que não

merece prosperar a alegativa de que o casamento da filha do atual prefeito com o ex-prefeito

de Conceição do Canindé se deu durante o curso do mandato, uma vez que as causas de

inelegibilidade devem ser aferidas no momento do registro da candidatura. Nesse sentido,

prevê a Resolução nº 23609/2019 do TSE:

Art.  52.  As  condições  de  elegibilidade  e  as  causas  de

inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização

do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações,

fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro.



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

PROMOTORIA ELEITORAL DA 90ª ZONA ELEITORAL

Ainda,  relevante registrar que a alegação de notória inimizade pessoal  e

política entre o chefe do executivo e seu parente taxado no parágrafo não afasta a causa de

inelegibilidade, conforme jurisprudência do TSE do ano 2002, verbis:

RECURSO  ORDINÁRIO  –  REGISTRO  DE  CANDIDATURA  –

PARENTESCO DE SEGUNDO GRAU POR AFINIDADE– APLICAÇÃO DO

ART.  14,  §  7º,  DA  CF/88  –  CAUSA  DE  INELEGIBILIDADE

CONSTITUCIONAL  –  INCIDÊNCIA  QUANTO  AOS  PARENTES  DO

TITULAR  DO CARGO E,  SIMULTANEAMENTE,  A  QUEM O TENHA

SUBSTITUÍDO DENTRO DOS SEIS MESES ANTERIORES AO PLEITO –

ALEGAÇÃO DE INIMIZADE PESSOAL E POLÍTICA – INOCUIDADE– A

norma do art. 14, § 7º, da Constituição Federal, que versa hipótese

de inelegibilidade por  parentesco,  alcança,  além do cônjuge,  os

parentes  consanguíneos  ou  afins,  até  o  segundo  grau  ou  por

adoção,  do  titular  do  cargo e  daquele  que  o  tenha substituído

dentro dos seis meses anteriores ao pleito. A alegação de notória

inimizade pessoal e política não afasta a causa da inelegibilidade

em questão, decorrente, in casu, de parentesco de segundo grau

por  afinidade.  O  preceito  constitucional  em  tela  deve  ser

aplicado  mediante  exame  estritamente  objetivo  dos  casos

concretos. Recurso a que se dá provimento. (TSE – RO 592 – Rel.

Min. Raphael de Barros Monteiro Filho – DJU 25.09.2002) (grifos

nossos).

Assim, verificado e comprovado o parenteso por afinidade entre o atual

prefeito ALCIMIRO PINHEIRO DA COSTA e o ex-prefeito de Conceição do Canindé, seu genro,

Sr. ADRIANO VELOSO DOS PASSOS, entendo incidente a causa de inelegibilidade prevista no

art.  14,  §5º  e  §7º,  da  Constituição  Federal,  bem  como  no  art.  1º,  alínea  “g”,  da  Lei

Complementar nº 64/1990. 
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Diante  da  documentação  apresentada  e  das  considerações  acima

expendidas, o  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL opina pelo  INDEFERIMENTO do pedido de

registro de candidatura de ALCIMIRO PINHEIRO DA COSTA.

Simplício Mendes(PI), 24 de outubro de 2020.

EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO

Promotora Eleitoral


		2020-10-24T09:24:02-0300
	Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO em: 24/10/2020 09:24.




