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PARTIDO PROGRESSISTAS   DE AVELINO   LOPES  (PP), 

pessoa jurídica regularmente inscrito no CNJ de n° 

15.748.074/0001-88, com endereço sito à Rua Avenida Bom 

Jesus, s/n, centro, Avelino Lopes-PI, por seu Presidente 

AMADO PEREIRA DE SOUSA SANTOS, brasileiro, casado, 

empresário, inscrito no CPF n°342.720.035-34, com 

endereço à Avenida Bom Jesus, s/n, centro, Avelino Lopes-

PI, por intermédio de seus advogados, vem, respeitosamente 

perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 3º da Lei 

Complementar nº 64/90, ingressar: 

 

IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - AIRC 

Em face de: 

WASHINGTON ALVES DE SANTANA, candidato ao cargo de 

vereador, brasileiro, servidor público, portador do RG n° 

10727559 SSP/PI, regularmente inscrito no CPF n° 

451.833..503-10, residente e domiciliado na Rua Sete de 

Setembro, 564, centro, Avelino Lopes-PI. 

Pelos motivos fáticos e de direitos a seguir expostos. 



 

1 - DA TEMPESTIVIDADE 

O impugnado teve seu Requerimento de Registro de 

Candidatura publicado no Diário Oficial Eleitoral, na 

terça - feira, dia 29/09/2020, e sendo prazo de 05 dias, 

a presente peça encontra-se em plena tempestididade legal, 

domingo, dia 04/10/2020, conforme publicação no Diário 

Oficial Eleitoral do Piauí. 

2- DOS FATOS 

A parte ora impugnada, realizou pedido de registro de 

candidatura ao cargo de vereador por meio do sistema 

Candex. 

Em princípio juntou documentações a título de comprovar 

sua capacidade eletiva. 

O sistema Candex indica os tipos de documentos necessários 

para anexar junto ao pedido, quais sejam: Certidão 

Criminal de 1° e 2° Estadual; Certidão Criminal de 1ª e 

2º Grau Federal, documento de identificação, comprovante 

de escolaridade e desincompatibilização. 

Contudo, em uma rápida análise dos autos nota-se que o 

pretenso candidato não cumpriu à rigor com os requisitos 

necessários para propositura do pedido de registro. 

Isso posto, o impugnado anexou aos autos do Sistema 

Candex, certidões que não fazem parte da jurisdição 

pertinente ao pleito, além de ter suprimido outras 

certidões, portanto, deixando de atender os requisitos 

que de fato eram imprescindíveis.  

 

Vejamos! 

 No campo do sistema disponibilizado para anexar a 



certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau, o 

candidato anexou certidão de 1º grau estadual de ação 

cível e execução civil, e conforme disposto acima a 

certidão deve ser criminal; 

 No campo de Certidão Federal de 2º grau o candidato 

anexou certidão de ação cível e execução civil 

federal da 2ª Região Correspondente a Justiça Federal 

do Rio de Janeiro. No entanto, Excelência, a Justiça 

Federal que abrange o Estado do Piauí é da 1ª Região; 

 No campo para Certidão de 1º grau Federal o candidato 

anexou a certidão correspondente a Subseção 

Judiciária de Corrente-PI. Destarte é sabido que a 

Justiça Federal é dividida da seguinte Forma, por 

Região, Seção e Subseções, portanto, a certidão que 

deveria ser anexa in casu seria a Certidão da Justiça 

Federal 1ª Região da Seção Judiciária do Estado do 

Piauí, pois nossa circunscrição pertenceu 

recentemente à Subseção de Floriano e anterimente a 

Teresina.  

 

Diante da narrativa fática apresentada, o pedido de 

registro de candidatura apresenta-se irregular e inapto 

ao deferimento, tendo em vista que o candidato não atendeu 

o mínimo exigido para regular concessão do pedido. 

Ademais, sabe-se que o mesmo RESPONDE CRIMINALMENTE À 02 

processos, e, sendo um ônus do candidato provar a 

adequação às normais eleitorais de seu pedido de registro 

de sua candidatura, juntando as certidões negativas 

criminais exigidas por lei, da forma correta e completa 

para que se possa constatar a situação da fase processual 

criminal em se encontram. 

 

Frise-se que diante da exiguidade do tempo para 



impugnações e da precariedade de energia e internet, não 

foi possível averiguar plenamente a tramitação de tais 

processos, diante dos inúmeros candidatos da coligação 

contrária, com pedido de registrados em análise, como 

passíveis de impugnações. 

 

Destaca-se que a Resolucao do TSE exige que, em caso de 

certidãoo positiva, como é o caso, compete ao interessado 

no registro o dever de acostar ao pedido a certidão de 

Objeto e Pé, emitida apenas na Secretária do Órgão 

Judiciário respectivo, pra provar efetivamente a situação 

do processo em curso, o que só o próprio ou procurador 

constituído, poderia fazê-lo. 

 

Deflui-se, portanto justificativa plausível para a 

presente impugnação afim de garantir lisura no pleito 

eleitoral. 

 

 

 03. DO DIREITO 

 

Nobre Julgador, o caso exposto consiste veementemente na 

impossibilidade de deferimento pedido, posto que o 

pretenso candidato ao formular a sua petição inicial não 

juntou comprovantes mínimos e necessários para comprovar 

a sua elegibilidade, principalmente por possuir processos 

criminais em curso. 

 

Causou estranheza, a colação de certidões cíveis e de 

execução cível, ao invés de certidões criminais, como 

prevê e exige a resolução. O Partido impugnante ao 

analisar a documentação acostada no sistema Candex, 



inclusive através de fotografias de pouca qualidade e 

legividade. 

 

Não se pode olvidar que a substituição das certidões 

criminais pelas cíveis é motivo para que se busque saber 

qual a situação processual dos processos criminais do 

impugnado! 

  

É nesse sentido que dispõe o art. 25 § 7º RESOLUÇÃO do 

TSE Nº 23.609, DE 18.12.2019: 

 
 

§ 7º Quando as certidões criminais a que se 
refere o inciso III do caput forem positivas, 
o RRC também deverá ser instruído com as 
respectivas certidões de objeto e pé 
atualizadas de cada um dos processos 
indicados, bem como das certidões de execuções 
criminais, quando for o caso. 
 

Logo, ao invés de suprimir dados de suma importância, o 

impugnado deveria ter justificado sua real situação, de 

modo legível e claro, através de certidão de objeto e pé 

acostada ao pedido de registro, conforme preceitua a lei. 

Vejamos o posicionamento dos Tribunais nesse sentido: 

 

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATO. 
INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
ESPECIAL. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA. 
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE. 
PREQUESTIONAMENTO. CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. 
JUNTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 
24/TSE. DESPROVIMENTO.  0601148-
33.2018.6.19.0000 Acórdão de 23/10/2018 
Relator(a) Min. Tarcísio Vieira De Carvalho 
Neto, Publicado em Sessão, Data 23/10/2018  

 
Em suma, restu expressamente consignado no acórdão 



regional, mediante exame soberano do caderno probatório, 

que não foram juntadas aos autos as necessárias 

certidões de objeto e pé alusivas a processos penais 

indicados nas certidões da Justiça Estadual de 1ª 

instância, documentos essenciais para a análise do 

pedido de registro de candidatura. 

 

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. 
DEPUTADO ESTADUAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PRAZO 
MÍNIMO. NÃO COMPROVAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. MANUTENÇÃO 
DA DECISÃO AGRAVADA. 1.e 2 (omissis).3. Quando 
as certidões criminais referentes ao pretenso 
candidato forem positivas, é imprescindível a 
apresentação das respectivas 
certidões de objeto e pé atualizadas dos 
processos indicados, nos termos do art. 27, § 
2º, da Res.-TSE nº 23.405/2014. 0002189-
31.2014.6.26.0000. RESPE - Agravo Regimental 
em Recurso Especial Eleitoral nº 218931 - SÃO 
PAULO – SP. Acórdão de 11/11/2014. Relator(a) 
Min. Gilmar Mendes 

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. 
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. CERTIDÃO DA 
JUSTIÇA ESTADUAL. 
INDEFERIMENTO. 2. A ausência de documento 
exigido pela legislação de regência (art. 28, 
III, b da Resolução 23.548/TSE), em especial a 
certidão da Justiça Estadual de 1º e 2º graus, 
mesmo após a abertura de prazo para sua 
apresentação, implica no indeferimento do 
pedido de registro. 4. Pedido indeferido. 
(TRE-DF - RCAND: 060134606 BRASÍLIA - DF, 
Relator: DANIEL PAES RIBEIRO, Data de 
Julgamento: 10/09/2018, Data de Publicação: 
PSESS - Publicado em Sessão, Data 10/09/2018) 

 

Diante da análise de documentos acostados não restam 

dúvidas da impossibilidade do pedido, devendo este, ser 

indeferido em virtude do não cumprimento de exigência 

legal. 

Destarte, caso não seja este o Vosso entendimento, 



hipótese esta que se considera remota, mas pelo apreço ao 

embate, passaremos a expor argumentos concisos: 

Outro erro perceptível no registro do candidato consiste 

no fato de o mesmo estar ocupando o cargo de vereador pelo 

pleito 2017/2020, entretanto, na inicial afirmou não ser 

reeleição para o cargo. 

Note-se excelência, que muito embora o candidato tenha 

suprimido tal informação, este é vereador e não é o seu 

primeiro pleito. Participou por vezes, conquistou 

algumas, e agora ocupa o cargo que ora pleiteia com 

intuito de reeleição. 

 

Imperioso destacar que um dos processos criminais versa 

sobre o Crime de Corrupção Ativa. Onde este, supostamente 

teria praticado corrupção ativa ao oferecer pecúnia à 

agente de polícia na cidade de Avelino Lopes-PI. Foi preso 

em flagrante e agora responde o processo em liberdade. 

Frente à estas revelações, é importante levantar a questão 

mais uma vez, com devida vênia, sobre as certidões que 

não foram anexadas em conformidade com a legislação 

eleitoral. 

O que nos faz presumir que o candidato está de certa forma 

tentando acobertar qualquer situação que o impeça de 

concorrer às eleições deste ano. 

Emérito Julgador, não persistem motivos para tantos erros 

ao anexar certidões. Motivo este, que atribui 

inelegibilidade ao pretenso candidato e se justifica na 

referida peça impugnatória. 

 

 



 04. DOS PEDIDOS 

 

 

Por todo o exposto, REQUER: 

 

 

1. A notificação do Impugnado para 

contestar, querendo, no prazo de 7 dias nos termos do 

Art. 4º da LC 64/90; 

2. A produção de todas as provas admitidas 

em direito, em especial a documental; 

3. Ao final, a total procedência da presente 

ação para que seja INDEFERIDO O PEDIDO DE REGISTRO DE 

CANDIDATURA, ora impugnado, pois não foi juntado a prova 

de sua situação criminal mediante Certidões Criminais, bem 

como Certidão de Objeto e Pé. 

 

  

Nestes Termos, 

Pede Deferimento como medida de justiça! 

 

 

 

 

Avelino Lopes/PI, 04 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

CARLOS ADRIANO CRISANTO LÉLIS 

OAB/PI 9.361 



 

 

 

ROSIANE AGUIAR SILVA 

OAB/PI 14.981 

OAB/BA 48.480 

 

 

 

SCARLLAT O’HARA RIBEIRO GAMA 

OAB/PI 17.887 


