
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 88ª ZONA ELEITORAL 

DE AVELINO LOPES/PI 

 

PROCESSO Nº 0600046-59.2020.6.18.0088 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRESSISTAS DE AVELINO LOPES/PI (PP), partido regularmente 
inscrito no CNPJ de nº 15.748.074/0001-88, com endereço sito à 
Avenida Bom Jesus, s/n, centro, Avelino Lopes/PI, por seu 
presidente, AMADO PEREIRA DE SOUSA SANTOS, brasileiro, casado, 
empresário, regularmente inscrito no CPF de nº 342.720.035-34, 
com endereço sito à Avenida Bom Jesus, s/n, centro, Avelino 
Lopes/PI, por intermédio de sues advogados, vem perante Vossa 
Excelência, com fulcro no art. 3º da Lei Complementar nº 64/90, 
ingressar com: 

IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - AIRC 

Em face de: 
 
SILVANEIA ALVES DO COUTO, concorrente ao cargo de Vereadora, 
brasileira, casada, empregada no INSTITUTO NORDESTE E CIDADANIA, 
portadora do RG de nº 455230389, SSP/SP, inscrita no CPF sob o 
nº 028.865.263-04, residente e domiciliado na Rua Alcântara, 
s/n, centro, Avelino Lopes/PI.  
 
 

1 - DA TEMPESTIVIDADE 

A impugnada 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 Impugnada, é Agente de Crédito no INSTITUTO NORDESTE E 
CIDADANIA - INEC, trabalhando em parceria com o BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL S/A  como Organização da Sociedade Civil para o 



Interesse Público, com a finalidade de operacionalizar o 
Crediamigo, programa de microfinança urbana, e com o programa de 
microfinança rural para agricultores familiares, o Agroamigo. 

 

A impugnada trabalha na referida instituição desde 02/04/2018 
até a presente data, consoante EXTRATO DO CNIS anexo, portanto 
não pediu afastamento e, sequer deixou de trabalhar no período 
de pré campanha, consoante provas materiais de sua ativa 
prestação de serviços. 

 

Além dos programas de microcrédito, o Inec investe em ações nas 
áreas cultural, de tecnologia e desenvolvimento comunitário, 
atendendo crianças, jovens e adultos por meio de projetos que 
contribuem de forma significativa com o desenvolvimento de uma 
cultura local e regional sustentável, de acordo com os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, logo realiza atividades em 
conjunto ao BNB S/A, que é Sociedade de Economia Mista e portanto 
meses anteriores ao pleito, candidatoa ao cargo de vereador, 
hajam exercido cargo ou função de   prestação de serviços em 
órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de 
contrato que obedeça a cláusulas uniformes, deverá comprovar 
desincompatibilização tempestivamente.  

 

 

3. DA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NECESSÁRIA 

A Impugnada é empregada pelo INEC, Instituto que atua juntamente 
com o BNB – Banco do Nordeste Brasileiro, sendo agente de crédito 
pelo CrediAmigo e pelo AgroAmigo, atendendo a população da cidade 
de Avelino Lopes/PI. 

 

Destarte, comprova-se a relação da impugnada com um Banco Público 
(BNB S/A), na função de concessora de empréstimo público, ainda 
que, indiretamente, por haver contato direto com o público, 
necessário se torna seu afastamento do cargo para o pleito 
eleitoral, como requisito imprescindível para o registro da 
candidatura. 

  

Verifica-se que desde o ano de 2018, a referida impugnada presta 
serviços relacionados à liberação de créditos e tem portanto 
relação direta com a Administração Pública, logo a impugnada não 
comprovou o afastamento das atividades para concorrer à ocupação 
de cargo público, portanto justifica a presente impugnação. 



(documentos anexos) 
 
 

4– DO MÉRITO 
 
 
O art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97 preconiza que as condições 
de elegibilidade e as Causas de inelegibilidade devem ser 
aferidas no momento do requerimento de registro de candidatura. 
 
Ao disciplinar sobre o tema, o doutrinador José Jairo Gomes, 
conceitua: 
 
 

"Denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o 
impedimento ao exercício da cidadania passiva, 
de maneira que o cidadão fica impossibilitado 
de ser escolhido para ocupar cargo político-
eletivo. Em outros termos, trata-se de fator 
negativo cuja presença obstrui ou subtrai a 
capacidade eleitoral passiva do nacional, 
tornando-o inapto para receber votos e, pois, 
exercer mandato representativo." (in Direito 
eleitoral - 13. ed. rev. Atlas, 2017. kindle 
edition. p. 4984) 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 14, §3º as 

condições de Elegibilidade, que são: 

 

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: 
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da 
lei:  
I - a nacionalidade Brasilia; 
II - o pleno exercício dos direitos 
políticos; III - o alistamento eleitoral; 
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; V - 
a filiação partidária; 
VI - a idade mínima de: 
 
a) trinta e cinco anos para 
Presidente e Vice-Presidente da República e 
Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-
Governador de Estado e do Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado 



Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 
d) dezoito anos para Vereador. 

 

Além de observância às condições de elegibilidade, os requerentes 

não poderão incidir em nenhuma das causas constitucionais (§§ 

4º a 8º do art. 14 da CRFB/88) ou infraconstitucionais de 

inelegibilidade (LC n.º 64/90). 

 

Quanto à instrução do pedido de registro de candidatura e o 

momento de aferição do cumprimento dos requisitos afetos à 

elegibilidade, o artigo 11 da Lei n.º 9.504/97 preconiza: 

 

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à 
Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos 
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano 
em que se realizarem as eleições. 
 
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com 
os seguintes documentos:  
I - cópia da ata a que se refere o art. 8º; 
II - autorização do candidato, por escrito;  
III - prova de filiação partidária; 

IV - declaração de bens, assinada pelo 
candidato; 

V - cópia do título eleitoral ou 
certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de 
que o candidato é eleitor na circunscrição ou 
requereu sua inscrição ou transferência de 
domicílio no prazo previsto no art. 9º; 
VI - certidão de quitação eleitoral; 
VII - certidões criminais fornecidas 
pelos órgãos de distribuição da Justiça 
Eleitoral, Federal e Estadual; 
VIII - fotografia do candidato, nas 
dimensões estabelecidas em instrução da Justiça 
Eleitoral, para efeito do disposto no § 1º do 
art. 59. 
IX - propostas defendidas pelo 
candidato a Prefeito, a Governador de Estado e 
a Presidente da República. 
 
§ 10. 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 que 
afastem a inelegibilidade. 

 

É fato incontroverso que a candidata SILVANEIA ALVES DO COUTO é 

funcionária no INEC, órgao atrelado ao Banco do Nordeste S/A 

que, inclusive tem regimento próprio não permitindo envolvimento 

em Atividades Políticas por parte de seus colaboradores. Vejamos 

as definições de Sociedade de Economia Mista: 

Sociedades de Economia Mista (SEM): são pessoas 
jurídicas de direito privado, instituídas pelo 
Poder Público após autorização em lei 
específica, sob a forma de sociedade anônima, 
com capitais públicos e privados (maioria 
pública), visando à exploração de atividades de 
natureza econômica ou execução de serviços 
públicos. Ex: Banco do Brasil, Petrobras, 
Eletrobrás etc. 4.2.1 Criação: as empresas 
estatais são autorizadas por lei, sendo que sua 
criação efetiva ocorre com o registro dos atos 
constitutivos no registro competente. A criação 
de subsidiárias das empresas estatais ou sua 
participação em empresas privadas também exigem 
autorização legislativa, conforme dispõe o art. 
37, XX, da CF/88. A doutrina e a jurisprudência 
do STF fixaram entendimento de que a lei que 
autoriza a criação da entidade poderá também 
permitir a constituição de subsidiárias, não 
sendo necessária a edição de uma nova lei 
específica para cada nova subsidiária 

 

A Lei Complementar nº 64/1990, regedora das inelegibilidades, 

abrange inúmeros dispositivos, conforme os cargos envolvidos. 

Nota-se que o artigo 1º conta com sete incisos e mais de trinta 

alíneas, tornando complexa a sua interpretação. Ademais, não 

prevê hipóteses específicas de inelegibilidade para o cargo de 

vereador, utilizando-se de fórmula que preceitua a aplicação, 

por identidade de situações, das inelegibilidades previstas para 

os cargos de Senadores e Deputados que, por sua vez, são as 

mesmas inelegibilidades existentes para os cargos de Presidente 

e Vice-Presidente da República. 



 

A Lei nº 9.504/1997, em seu art. 11, § 10, determina a aferição 

das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade 

no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, 

ressalvando a norma, contudo, as alterações, fáticas ou jurídicas, 

supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. 

 

Ainda no tocante à instrução dos pedidos de registro de 

candidatura, no que pertine à necessidade de prova de 

desincompatibilização, a Resolução nº 23.609/2019 TSE dispõe: 

 
 

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado 
com os seguintes documentos anexados ao CANDex: 
(...) 
V - prova de desincompatibilização, quando for o 
caso; 
 

A propósito do assunto, a Lei Complementar nº 64/1990, elenca, 

entre as hipóteses de inelegibilidade, a incidente sobre aqueles 

que prestem serviços com o poder público através de Empresas 

Privadas, onde existia prestação de serviços direto com o poder 

público, não se afastarem antes do pleito no prazo de 06 meses 

antes. 

Empresas que tenham objetivos exclusivos de 
operações financeiras e façam publicamente apelo 
à poupança e ao crédito, inclusive cooperativas 
e estabelecimentos que gozem de vantagens 
asseguradas pelo poder público (dirigente) 
Presidente/Vice-Presidente 
Prazo de Afastamento: 6 meses. 
Modalidade de Afastamento: Sem anotação. 
 
Legislação: LC 64/90, art. 1º, II, h 
Precedente 1: Não há precedentes específicos. 
Senador 
Prazo de Afastamento: 6 meses. 
Modalidade de Afastamento: Sem anotação. 
 
Legislação: LC 64/90, art. 1º, II, h c/c LC 
64/90, art. 1º, V, a 
Precedente 1: Não há precedentes específicos. 



Governador/Vice-Governador 
Prazo de Afastamento: 6 meses. 
Modalidade de Afastamento: Sem anotação. 
 
Legislação: LC 64/90, art. 1º, II, h c/c LC 
64/90, art. 1º, III, a 
Precedente 1: Não há precedentes específicos. 
Prefeito/Vice-Prefeito 
Prazo de Afastamento: 4 meses. 
Modalidade de Afastamento: Sem anotação. 
 
Vereador 
Prazo de Afastamento: 6 meses 
Modalidade de Afastamento: Sem anotação. 
Legislação: LC 64/90 art. 1º, VII, b c/c LC 
64/90, art. 1º, II, h 
Precedente 1: Não há precedentes específicos. 
Precedente 2: Ac. 14.097, de 1/10/1996 (formato 
TIF) 

 

 

In casu, a pretensa candidata – SILVANEIA ALVES DO COUTO– por 

ser funcionária de empresa que preste serviços de natureza 

pública, deveria ter se afastado das suas ocupações, no entanto, 

não juntou nos autos quaisquer provas de desincompatibilização. 

Como se vê, evidencia-se a desídia da impugnada, posto que até 

o presente momento nunca se preocupou em juntar qualquer prova. 

 

Na espécie, observa-se, pois, que SILVANEIA ALVES DO COUTO não 

apresentou prova idônea da desincompatibilização tempestiva no 

momento do seu Requerimento de Registro de Candidatura, 

conforme previsto no art. 27, da Resolução nº 23.609/2019 TSE. 
 
Tão logo, seu pedido de registro deve ser indeferido. 
 
 

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. AIRC. 
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR REDE ESTADUAL DE 
ENSINO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO INTEMPESTIVA DO 
EXERCÍCIO DO CARGO. PROCEDÊNCIA AÇÃO IMPUGNAÇÃO. 
REGISTRO INDEFERIDO.. 1. A Lei 
Complementar nº 64/1990, elenca, entre as 
hipóteses de inelegibilidade relacionadas em seu 
artigo 1º, a incidente sobre aqueles os 
"servidores públicos, estatutários ou não,»dos 



órgãos ou entidades da Administração direta ou 
indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e dos Territórios, 
inclusive das fundações mantidas pelo Poder 
Público, não se afastarem até 3 (três) meses 
anteriores ao pleito , garantido o direito à 
percepção dos seus vencimentos integrais". 2. In 
casu, o pretenso candidato - ADALBERTO MENDES 
NETO - por ser servidor público, deveria ter se 
afastado das suas ocupações até o dia 07 julho 
de 2018, no entanto, somente pediu o seu 
afastamento no dia 01 de agosto de 2018 (aliás, 
o protocolo, que é efetivamente o que vale, é 
de 09 de agosto). 3. AIRC julgada procedente, 
com o consequente indeferimento do pedido de 
Registro de candidatura. (TRE-SE - RCAND: 
060064981 ARACAJU - SE, Relator: JOSÉ DANTAS DE 
SANTANA, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data de 
Publicação: PSESS - Sessão Plenária, Data 
28/08/2018) 

“Eleições de 2014. Registro de candidatura. 
Vice-governador. Desincompatibilização. Sócio. 
Empresa de rádio e televisão. Alegação de 
ausência de afastamento de fato. Prova. 
Insuficiência. Afastamento de direito. 
Comprovado. Registro mantido. 1. Candidato que 
exerce cargo de dirigente de empresa que mantém 
contrato de prestação de serviços com a 
Assembleia Legislativa do Estado, o qual não 
obedece a cláusulas uniformes, deve 
se desincompatibilizar no prazo de seis meses 
antes das eleições, nos termos do art. 1º, II, 
i, da LC nº 64/90. [...]” 

(Ac. de 11.9.2014 no RO nº 28770, rel. Min. 
Henrique Neves da Silva.) 

 ELEIÇÕES DE 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL 
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO estadual. 
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. APELO CABÍVEL. RECURSO 
ORDINÁRIO. ART. 121, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. FUNGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL 
RECEBIDO COMO ORDINÁRIO. ART. 1º, VI, C/C ART. 
1º, V, B C/C ART. 1º, III, B, 4, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 64/90. PRAZO. SEIS (6) MESES 
ANTES DO PLEITO. SECRETÁRIA MUNICIPAL. 
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.     
NEGATIVA     DE     SEGUIMENTO.     (TSE     -     
RO: 
06005078320186140000 Belém/PA, Relator: Min. 



Luiz Edson Fachin, Data de Julgamento: 
05/11/2018, Data de Publicação: PSESS - Mural 
eletrônico - 06/11/2018) 

 

Consoante esse entendimento, Entidade que mantém contrato com o 
Poder Público ou sob seu controle (art. 1o, II, “i”, da LC n.o 
64/90) , deverá desincompatibilizar-se. Vejamos entendimento 
consolidado: 

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2004. REGISTRO DE 
CANDIDATURA. CANCELAMENTO. RECURSO INTERPOSTO 
PELA PARTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. 
CANDIDATO A PREFEITO QUE NÃO SE 
DESINCOMPATIBILIZOU NO PRAZO LEGAL. 
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO INCISO "i" , II, DO 
ART. 1o DA LC No 64/90. INCIDÊNCIA. 
INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA CHAPA MAJORITÁRIA. 
PRETENSÃO DE REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULAS 7 DO STJ E 279 DO STF.  
- Carece de interesse recursal aquele que não 
sucumbiu.  
- Necessidade de desincompatibilização do 
candidato que exerce cargo de direção em empresa 
subvencionada pelo poder público.  
- Em razão do princípio da indivisibilidade da 
chapa única majoritária, o cancelamento do 
registro do titular, após o pleito, atinge o 
registro do vice, acarretando a perda do diploma 
de ambos.  
(...) - Recursos a que se nega provimento. (TSE, 
Recurso Especial Eleitoral n.o 25.586, de 
26.10.2006, Rel. Min. Carlos Ayres Britto)  
 
TRE-CE/SJU/COSEJ/SEJUL. INELEGIBILIDADE E 
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO  
Recurso contra indeferimento de registro de 
candidatura a vereador. Contrato de prestação de 
serviços firmado entre o recorrente e a 
prefeitura de Pacujá. Incidência do disposto no 
art. 1o, II, i, da Lei Complementar n.o 64/90. 
Não caracterização de analfabetismo. Recurso 
conhecido, mas só parcialmente provido. RRC 
indeferido.  
(TRE-CE, Recurso em Registro de Candidato n.o 
11.423, de 4.9.2004, Rel. Juiz José Filomeno de 
Moraes Filho)  
1 - Recurso em Registro de Candidato. Candidato 
a Prefeito e Vice. Necessidade de reunião dos 
processos para julgamento em conjunto, ou seja, 
julgamento único, numa só decisão (art. 35, § 



2o, RES.- TSE n.o 21.608/04). Proferida duas 
decisões no 1o grau, reúnem-se os recursos para 
julgamento único no 2o grau.  
2 - Indeferimento de registros de candidatos a 
Prefeito e Vice com base em suposta 
inelegibilidade deste último. Se apenas o 
candidato a Vice é considerado inelegível, 
indefere-se tão-somente seu registro e o da 
chapa majoritária. Indeferido o registro da 
chapa majoritária, em virtude de inelegibilidade 
do candidato a Vice, abre-se oportunidade ao 
partido ou coligação para indicar-lhe 
substituto, não sendo o caso de indeferir-se 
também o registro do candidato a Prefeito (art. 
45, parágrafo único, RES.-TSE n.o 21.608/04).  
3 - Inelegibilidade de candidato a Vice-Prefeito 
decretada com base no art. 1o, II, "i", da LC 
n.o 64/90. Caso em que resta provado, 
documentalmente, que a empresa titularizada pelo 
candidato a Vice não mantém qualquer contrato em 
execução com o Município. Desnecessidade de 
desincompatibilização. Inelegibilidade 
afastada.  
 

Meritíssimo, evidente se torna, consoante jurisprudência 
acostada, que a desincompatibilização, conforme documentação 
anexa é perceptível o enquadramento da candidata, impugnada 
pelos ditames legais dos requisitos objetivos de registro de 
candidatura.  
 
Embasando juridicamente os pontos delineados, seguem 
jurisprudências confirmando entendimento defendido na presente 
peça impugnatória. 
 

 
REGISTRO DE CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. 
PRESTADOR DE SERVIÇOS A PREFEITURA. CONTRATO DE 
CLÁUSULA UNIFORME. NÃO CARACTERIZADO. 
INELEGIBILIDADE. OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DO 
REGISTRO. RECURSO IMPROVIDO.  
1. É definido como empresário, nos termos do 
Código Civil, aquele que exerce 
profissionalmente atividade econômica 
organizada para produção ou circulação de bens 
e serviços.  
2. O candidato que mantém contrato de prestação 
de serviços, não regido por cláusulas uniformes, 
com o órgão da Administração Pública, deve se 
desincompatibilizar no prazo de seis meses antes 



da eleição. Inteligência do art. 1o, II, "i", da 
LC n.o 64/90.  
3. Recurso a que se nega provimento.  
(TRE-CE, Recurso em Registro de Candidato n.o 
11.102, de 12.8.2004, Rel. Juiz Celso 
Albuquerque Macedo)  
 
RECURSO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. 
INELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.  
1) Em regra, aquele que possui contratos com a 
Administração pública nos seis meses anteriores 
ao pleito incidem na regra do artigo 1, II, "i", 
da LC n.o 64/90, não importando se vinculado à 
administração direta ou indireta, nas esferas 
federal, estadual ou municipal. 2) A falta de 
desincompatibilização no prazo previsto no 
dispositivo citado enseja o indeferimento do 
registro da candidatura.  
Sentença mantida.  
Decisão unânime.  
 

Destarte, resta-se claramente a necessidade de 
desincompatibilização para a empregada do Instituto Nordeste 
Cidadania, vinculado ao Banco do Nordeste Brasileiro,  que exerçe 
profissionalmente atividade econômica de natureza pública.  No 
caso em comento, a Impugnada presta serviços de caráter público, 
e atribui-se inelegibilidade em não se verificando a 
desincompatibilização obrigatória no prazo antes da eleição.  
 
 

4 - PEDIDOS 
 
 
Por todo o exposto, REQUER: 
 
 

1. A notificação da Impugnada 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 
desincompatibilização. 
 
 



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 

 
 

 


