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JUSTIÇA ELEITORAL 
 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600234-10.2020.6.18.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 
IMPUGNANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ 
  
IMPUGNADO: PATRICIA FERNANDA DA SILVA MATOS 
RECLAMADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA 
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

 
I) RELATÓRIO
 
Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por PATRÍCIA FERNADA DA SILVA
MATOS, qualificado nos autos.
Com o pedido foram juntados documentos.
No prazo legal, a COLIGAÇÃO “VAMOS FAZER MUITO MAIS” e o MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, também qualificados nos autos, impugnaram o pedido de registro de candidatura,
alegando, ambos, em síntese, que a requerente foi cassada do mandato de Vereadora, pela
Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no dia 29/09/2020, tendo seus direitos políticos
suspensos.
Com as impugnações foram juntados documentos.
Citada, a impugnada contestou, aduzindo, em preliminar, a inadequação do meio eleito e
alegando, no mérito, a necessidade de controle de convencionalidade e a violação do artigo 23 do
Pacto São José da Costa Rica.
É o sucinto relatório. Decido.
 
II) FUNDAMENTAÇÃO

 
II.1. Preliminar de intempestividade da AIRC do Ministério Público Eleitoral

 
        Rejeito a preliminar de intempestividade, pois a impugnação do Ministério Público Eleitoral
também é tempestiva, conforme certidão evento 12003903.
 
II.2. Preliminar de inadequação da via eleita
 
A impugnada alega que peticionou o registro de candidatura no dia 26/09/2020, mas a cassação
de seu mandato, com a consequente declaração de suspensão dos direitos políticos, só se
efetivou no dia 29/09/2020, razão pela qual entende que se trata de inelegibilidade superveniente,
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sendo que esta somente poderia ser arguida em sede de RCED, e não em AIRC.
A preliminar não merece guarida, pois a inelegibilidade não surgiu após o registro de
candidatura, eis que o pedido sequer foi julgado (de fato, o pedido de registro de candidatura
está sendo apreciado neste momento, por meio deste ato processual). Assim sendo, não se
trata de inelegibilidade superveniente, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.
 
III. MÉRITO
 
Não há dúvidas de que, em razão do rol aberto de direitos fundamentais, conforme preceitua o
artigo 5º, § 2º, da CF/1988, reconhece-se a necessidade de controle de convencionalidade,
quando diante de tratados internacionais de direitos humanos que ingressem no direito pátrio sem
a aprovação qualificada para emendas constitucionais, o que ocorreu com a Convenção
Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que
foi introduzida no direito brasileiro em 1992 por meio do Decreto n.º 678/92, ou seja, antes da
inserção do § 3º ao artigo 5º da CF/1988.
Assim, diante do entendimento consolidado pela jurisprudência do STF, as normas da referida
convenção ingressaram no ordenamento jurídico pátrio como normas supralegais.
Contudo, a inelegibilidade arguida pelos impugnantes tem amparo constitucional, senão
vejamos.
Dispõe o § 9º do artigo 14 da CF/1988:
 
§9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação,
a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato
considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a
influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta.        
 
Nesse norte, a LC 64/1990 regulamentou o citado comando constitucional, dispondo, no artigo 1º,
I, alínea b, sobre a suspensão de direitos políticos em caso de perda do mandato eletivo:
Art. 1º São inelegíveis:
       I - para qualquer cargo:
       a) os inalistáveis e os analfabetos;
       b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa
e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do
disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre
perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito
Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o
qual foram eleitos e nos oito anos subseqüentes ao término da legislatura;     
 
        De outra banda, dispõe o artigo 55, II, da Constituição Federal:
 
 Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;  (g.n.)    
 
Destarte, considerando-se o princípio da unidade da Constituição Federal, também não há
violação ao artigo 14 da Carta Magna, como entende a impugnante.
Portanto, não há vício de inconstitucionalidade ou de inconvecionalidade na hipótese de
suspensão de direitos políticos, com a consequente inelegibilidade, em decorrência da
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cassação de mandato eletivo por quebra do decoro parlamentar, situação discutida nos
autos.
Porém, verifico que o pedido de registro de candidatura da impugnada merece ser
deferido, mas por outras razões, a seguir delineadas.
A impugnada, durante o processo político que culminou com sua cassação, impetrou 2(dois)
mandados de segurança para trancar o julgamento, tendo, em ambos, sido indeferidas as
liminares por ela pleiteadas, sob o argumento que não havia sido demonstrada a probabilidade do
direito e, também, em homenagem à separação de poderes. Importante registrar que os dois
mandados de segurança tiveram as liminares negadas por este juiz, na vara da fazenda pública,
no exercício, contudo, da jurisdição comum.
Ocorre que, não obstante as liminares tenham sido por mim indeferidas, não se pode deixar de
cogitar a possibilidade, mesmo remota, de, no mérito, a impugnada sair-se vitoriosa.
Não pode ser olvidado, ainda, que pende reclamação em face das decisões acima citadas, no
STF.
Desse modo, indeferir-se o pedido de registro de candidatura da impugnada e, ao final, sair-se ela
vitoriosa em um dos mandados de segurança ou na reclamação, gerará um dano irreparável ao
patrimônio jurídico dela e do próprio eleitorado de Santa Rosa do Piauí.
Milita em favor da impugnada, pois, a dúvida, razão pela qual, em prestígio ao regime
democrático, entendo por bem deferir-lhe o registro de candidatura.
 
III) DISPOSITIVO
 
Portanto, amparado nas razões expostas, rejeito a preliminar levantada e, no mérito, julgo
improcedentes as impugnações e, via de consequência, defiro o pedido de registro de
candidatura da requerente/impugnada.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oeiras/PI, 15 de outubro de 2.020.
 
Marcos Antônio Moura Mendes
     Juiz Eleitoral
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