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JUSTIÇA ELEITORAL
FORUM DA 20ª ZONA ELEITORAL DO TOCANTINS - PEIXE

______________________________________________________________________________
__________

PROCESSO Nº 0600276-62.2020.6.27.0020
CLASSE:  REGISTRO DE CANDIDATURA  
ASSUNTO: [Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária]

REQUERENTE: AIER RIBEIRO LOUCA, COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

BRASILEIRO NO TOCANTINS - PEIXE-TO 

IMPUGNANTE: PARDITO DO DEMOCRATAS - COMISSAO PROVISORIA DE PEIXE - TO

Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS LEONES - TO810 

Advogado do(a) IMPUGNANTE: GIOVANI DA COSTA PEREIRA TOCANTINS - TO8229-B

IMPUGNADO: AIER RIBEIRO LOUCA

Advogado do(a) IMPUGNADO: MARIA PEREIRA DOS SANTOS LEONES - TO810

 MUNICÍPIO:  PEIXE

___________________________________________________________________________________

SENTENÇA N. 209/2020
 
RELATÓRIO: 
Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo, apresentado por AIER RIBEIRO LOUÇA,
para concorrer ao cargo de vice-prefeito, pelo(a) Partido Movimento Democrático Brasileiro –
MDB  de Peixe.
Publicado o edital, o Partido Democratas de Peixe ajuizou ação de impugnação de registro de
candidatura, aduzindo a ocorrência de inelegibilidade do candidato nos termos do artigo 14, § 6º
da CF, em razão de que o candidato ocupou o cargo de prefeito de Peixe, ainda que
interinamente, por ocasião do afastamento do titular, no período de 8 a 31 de agosto de 2020.
Sustenta que não há distinção se é o caso de substituição ou sucessão, sendo que qualquer
forma necessário o afastamento do cargo 6 meses antes do pleito para concorrer a outro cargo.  
Requer o recebimento do pedido para reconhecer a inelegibilidade  ora alegada e indeferir o 
pedido de registro de candidatura do Impugnado, conforme  ID 11651042.  
Em sede de contestação, o Impugnado alega, inicialmente, a intempestividade da ação, tendo em
vista que publicado o edital para divulgação das candidaturas requeridas no dia 26.09.2020, o
prazo de 5 dias extinguiria em 01.10.2020, haja visto que no período  eleitoral os prazos são
contínuos e peremptórios, não se suspendendo nos finais de semana ou feriados. Tendo sido
protocolada a inicial no dia 02.10, é intempestiva.  Alega ainda a ilegitimidade da parte
Impugnante, tendo em vista que sendo o Impugnante – Partido Democratas,  partido político
coligado com o partido PDT, formando a Coligação “O Progresso Não Pode Parar”, não  possui
legitimidade para interpor a presente ação agindo isoladamente, conforme o artigo 6º, § 4º da Lei
9504/97. Deduz ainda a ocorrência de inépcia da inicial, uma vez que o autor não discorreu sobre
os fatos, bem como fundamentou seu pedido sobre a inelegibilidade relativa a parentesco,
prevista no art. 14, § 7º da Constituição Federal, o que não é o caso dos autos.
No mérito, assevera que inexiste parentesco entre os candidatos a prefeito e vice, ora
impugnado, bem como que este também nunca ocupou o cargo de vice-prefeito.
Discorre que o Impugnado ocupou precariamente o cargo de prefeito pelo período de 27 dais,
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tendo a substituição interina decorrido de afastamento cautelar do titular por decisão do Tribunal
regional Federal da 1ª Região, sendo o Impugnado obrigado a suprir a vacância por força da Lei
Orgânica do Município, asseverando que o titular não foi cassado nem afastado do cargo, mas
somente de suas funções públicas, e desta forma, o Impugnado exerceu temporariamente a
função de prefeito.  Desta forma, não se aplica a inelegibilidade, tendo em vista que o cargo do
titular foi ocupado pelo Impugnante por pouco tempo, de forma precária e por decisão judicial,
não podendo assim ser prejudicado no exercício de sua capacidade eleitoral passiva.
Requer o indeferimento da impugnação, para deferir a candidatura de Aier Ribeiro Louça ao
cargo de vice-prefeito pelo MDB.  Junta documentos. (ID 14314570, 14314580, 14314594,
14314599, 14316257 e 14316262).
Em seu parecer, o Ministério Público Eleitoral verifica que,  ainda que intempestiva a impugnação,
por força do art. 50 da RTE 23.609/2019, o juiz deve indeferir os pedidos irregulares de registro
de candidatura. No mérito, aduz que a inelegibilidade prevista no § 6º, do art. 14 da CF visa evitar
o aproveitamento da máquina administrativa para auferir vantagem para sua campanha. Sustenta
que o impugnado ficou por curto período de tempo à frente do executivo em razão da dupla
vacância dos cargos majoritários, tendo a jurisprudência reconhecido que em situações
excepcionais rejeita-se uma interpretação rígida das normas de inelegibilidade.  Pugna, ao final,
pela improcedência da impugnação para o deferimento do pedido de registro de candidatura. (ID
16636474).
 
  
FUNDAMENTOS.
Preliminarmente.
Alega o impugnado a intempestividade da propositura da presente ação de impugnação de
registro de candidatura.
Sem razão o defendente.
O edital para conhecimento das candidaturas requeridas para as Eleições 2020 foi expedido no
processo DRAP n. 0600294-83.2020.6.27.0020 e  republicado no DJE-TRE-TO n. 178/2020, de
28.09.2020. Houve necessidade de republicação do Edital n. 4, em razão de erro no momento de
seu processamento, conforme certidão constante do ID 12768865, exarada no DRAP 0600294-
83.2020.6.27.0020. De acordo com o que preceitua o artigo 34, II,  da RTSE 23.609/2019,  é de  5
dias o prazo para a  apresentação de impugnação ou notícia de inelegibilidade.  Assim, o prazo
para a apresentação da impugnação venceu em 03.10.2020, sendo portanto, tempestiva, posto
que apresentada em 02.10.2020.
Alega também a inépcia da inicial, tendo em vista que o autor não descreveu detidamente os
fatos, e ainda que baseou  seu pedido em fundamento diverso do contexto que se apresenta.
Neste ponto, sem razão. Ainda que conste da petição parte  da fundamentação não aplicável ao
caso, porquanto não se trata de inelegibilidade reflexa, decorrente de impedimento à candidatura
de parente,   ao final,   logrou justificar seu pedido de forma adequada aos fatos narrados,
explicitando tratar-se de inelegibilidade que atinge o ocupante  de cargo do executivo, ainda que
em caráter temporário e precário,  com a pretensão de candidatar-se a outro cargo,  dada a
necessidade de desincompatibilização 6 meses  antes  da eleição para candidatar-se a outro
cargo, conforme estatuído pelo art. 14, § 6º, da CF. Daí que, sendo possível a dedução lógica dos
fatos e a sua fundamentação jurídica, não há se falar em inépcia.
Por fim, informa o defendente a ilegitimidade ativa para a propositura da ação, alegando que em
sendo o caso de formação de coligação, o partido político não pode agir isoladamente. Porém,
conforme se verifica no DRAP e atas de convenção, em que pese o partido tenha optado, de
início pela formação da Coligação  entre os partidos DEM e PDT, ao final, acabou o partido
Democratas lançando chapa pura para a eleição majoritária. Desta forma, tendo em vista que o
artigo 40 da RTSE 23.609/2019 atribui legitimidade ao partido político para apresentação de
AIRC, não reconheço a preliminar arguida.
Ainda que a peça fosse intempestiva,  haveria necessidade de analisar-se a questão posta, tendo
em vista que se reveste de possibilidade de causa de inelegibilidade, devendo o Estado-Juiz 
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velar pela regularidade das candidaturas requeridas, observando-se as regras constitucionais
sobre as inelegibilidades bem como velar pela aplicação da Lei da Ficha Limpa e moralidade das
Eleições.
Aliás, não é outro o desiderato fulcrado no artigo 50, parágrafo único da RTSE 23.609/2019, que
determina: “Ainda que não tenha havido impugnação, o pedido de registro deve ser indeferido
quando constatado pelo juiz ou relator a existência de impedimento à candidatura, desde que
assegurada a oportunidade de manifestação prévia, nos termos do artigo 36.”
Cumpre esclarecer que se trata de matéria exclusivamente de direito e que não requer instrução
probatória.
Assim, passo à análise do mérito. 
 
Trata-se de pedido de registro de candidatura ao cargo de vice-prefeito do candidato Aier Ribeiro
Louça,  o qual  exercia o cargo de presidente da Câmara Municipal e, em razão do afastamento
do prefeito, assumiu  interinamente a condição de chefe do executivo do Município de  Peixe, no
dia 08.08.2020, permanecendo no cargo até 31.08.2020.
 
Posta essa premissa, nos termos do artigo 14, §6º, da CF, aplica-se a regra de
desincompatibilização referente aos chefes do Poder Executivo, que exige que eles se afastem
definitivamente do cargo até seis meses antes do pleito para concorrer a cargos diferentes
daquele que ocupam.
Confira-se o artigo 14, §§ 5º e  6º da Constituição Federal:
 
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:
(...)        
 § 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 subseqüente.
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses
antes do pleito.
No caso em tela, o impugnado, titular de mandato parlamentar, presidente da Câmara Municipal
de Peixe, ocupou  interinamente o cargo de prefeito pelo período de 06  a 31 de agosto.
Trata-se, portanto, de parlamentar que pretende candidatar-se a outro cargo.
Verifica-se que não há óbice à reeleição de parlamentar, não havendo limite de mandatos
consecutivos que pode exercer.
Porém, de acordo com a consulta RTSE 19.537/DF, existirá restrição à candidatura de
parlamentares  quando “nos seis meses anteriores ao pleito, houverem substituído ou, em
qualquer época, sucedido o respectivo titular do Poder Executivo”, pois neste  caso incidirá a
regra de desincompatibilização referente aos chefes do Poder Executivo, prevista no art. 14, § 6º,
da Constituição de 1988, que exige que eles se afastem definitivamente do cargo até seis meses
antes do pleito para concorrer a cargos diferentes daquele que ocupam.
A  jurisprudência das Cortes Suprema e Eleitoral tem seguido remansosa no mesmo sentido:
CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:
CANDIDATURA A VEREADOR. C.F., art. 14, § 6º. I. - Presidente da Câmara Municipal que
substitui ou sucede o Prefeito nos seis meses anteriores ao pleito é inelegível para o cargo de
vereador. C.F., art. 14, § 6º. II. - Inaplicabilidade das regras dos §§ 5º e 7º do art. 14, C.F. III. - RE
conhecido, mas improvido. (STF - RE: 345822 SP, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Data de
Julgamento: 18/11/2003, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 12-12-2003 PP-00090 EMENT
VOL-02136-03 PP-00500)
 
EMENTA - RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. LEGITIMIDADE DO PARTIDO
POLITICO COLIGADO. INÉPCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESIDENTE DA CÂMARA.
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PREFEITO. SUCESSÃO. CANDIDATURA A REELEIÇÃO PARA O CARGO DE VEREADOR.
IMPOSSIBILIDADE. INELEGIBILIDADE. 1. O partido político coligado tem legitimidade autônoma
para ajuizar demandas eleitorais após o pleito. 2. Não há inépcia na petição inicial quando
delimitado o pedido e causa de pedir, compatíveis com o rito do RCED. 3. Presidente da Câmara
que se torna Prefeito durante o período que compreende seis meses anteriores ao pleito
torna-se inelegível para outros cargos. Cassação do diploma. Precedentes do STF e TSE. 4.
Os votos atribuídos ao candidato deverão ser computados ao partido pelo qual teve o seu registro
de candidatura deferido. (TRE-PR - RD: 106886 PR, Relator: KENNEDY JOSUÉ GRECA DE
MATTOS, Data de Julgamento: 24/07/2013, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 138,
Data 30/7/2013) (destaque nosso).
“[...] Prefeito. Primeiro mandato. Candidato. Vice-prefeito. Eleição seguinte. Exigência.
Afastamento. Cargo. Art. 14, § 6o, da Constituição Federal. 1. O § 6o do art. 14 da Constituição
Federal estabelece que, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os
governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. 2. Desse modo, o prefeito, em
primeiro mandato, não pode candidatar-se ao cargo de vice-prefeito se não houver se
desincompatibilizado no período de seis meses que antecede o pleito. [...]” (Res. no 22.763,
de 15.4.2008, rel. Min. Caputo Bastos.)
Ora, resta patente que, no caso de ocupante do cargo de chefe do Poder Executivo,  dentro dos 6
meses que antecedem ao pleito, passar a incidir a inelegibilidade do  parágrafo 6º.
Tendo em vista que a substituição se deu dentro deste período, há a impossibilidade temporal de
cumprimento da determinação, qual seja, a possibilidade de desincompatibilização dentro do
prazo legal.
De outra plana, em que pese toda a argumentação do requerente em sua defesa, de que se trata
de situação excepcional e peculiar,  posto a interinidade e precariedade da substituição,  a lei não
prevê exceção à regra.  No momento que decidiu assumir o cargo,  passou a vincular-se aos
preceitos constitucionais a ele inerente.    
José Jairo Gomes, em artigo publicado no site http://genjuridico.com.br/2020/09/23/eleicoes-
elegibilidade-vice-prefeito/, data de acesso 10.10.2020, esclarece que “diferentemente da
sucessão, na substituição não há investidura no cargo de titular, mas sim o seu exercício
temporário ou por período determinado. Por ser precária, a substituição não afeta a elegibilidade
do substituto – exceto se ela ocorrer nos seis meses anteriores ao pleito. Nessa hipótese, o mero
exercício da titularidade atrai o regime de inelegibilidades para o vice, seu cônjuge e parentes”.
Na candidatura para cargo diferente do que já ocupa, os chefes do Executivo devem renunciar a
seus mandatos até seis meses antes da eleição para concorrerem a outros cargos (art. 14, § 6º,
da Constituição; art. 1º, § 1º, da LC nº 64/90), como mencionado anteriormente. Assim, se a
presidente da República ou algum governador de estado ou do Distrito Federal desejar se
candidatar nas eleições, é preciso observar essa regra.
Assim,  no caso em tela, em que o substituto do prefeito afastado assumiu o cargo do titular
dentro dos 6 meses anteriores ao pleito,  ainda que em caráter excepcional e precário, atraiu para
si a inelegibilidade constitucional, inobservando a regra de que, para concorrer a outros cargos, o
ocupante da cadeira do chefe do executivo deve desincompatibilizar-se 6 meses anteriormente às
eleições.  
 
DISPOSITIVO:
Posto isso, JULGO PROCEDENTE a impugnação proposta pelo partido DEM de Peixe, com
fulcro na inelegibilidade por falta de desincompatibilização no prazo de 6 meses antes do pleito,
conforme preceituado no artigo 14, § 6º, da Constituição Federal, e de consequência INDEFIRO
A CANDIDATURA DE AIER RIBEIRO LOUÇA ao cargo de VICE-PREFEITO  de Peixe, pelo
partido MDB.  
Registre-se. Publique-se. Intime-se mediante publicação no Mural Eletrônico, nos termos do § 1º
do art. 58 da RTSE 23.609/2019.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral via expediente no PJE, nos termos do art.
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58, § 1º da RTSE 23.609/2019.
Registre-se no CAND.
Certifique-se o resultado deste julgamento no processo de registro de candidatura do prefeito.
Observe-se que o prazo de 3 (três) dias para a  interposição de recurso do Tribunal Regional
Eleitoral do Tocantins será contado de acordo com a previsão constante do art. 58, § 3º da RTSE
23.609/2019.
Havendo interposição de recurso, dentro do prazo legal, intime-se a parte Recorrida para
apresentação de contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, conforme art. 59 da RTSE 23.609/2019.
Nos termos do art. 72 da RTSE 23.609/2019, é facultado ao partido político/ coligação a
substituição do candidato que tiver seu registro indeferido, no prazo de lei, observando-se as
demais regras ali insculpidas.
Consigne-se por fim, que o candidato cujo requerimento de registro de candidatura é indeferido
concorre por sua conta e risco, podendo contudo, neste caso específico, estender o vício ao
candidato titular, caso confirmado o indeferimento, em razão do princípio da unicidade  da chapa
majoritária.    
Diligências necessárias, após arquive-se.
PEIXE, datado e assinado eletronicamente. 
 
 ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIO
JUÍZA ELEITORAL DA 20ª ZE-TO
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