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JUSTIÇA ELEITORAL 
 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL EMÍDIO PI 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600128-56.2020.6.18.0067 / 067ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL
EMÍDIO PI 
IMPUGNANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DE BERTOLINIA, COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO DE BERTOLINIA-PI 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA - PI4521 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA - PI4521 
IMPUGNADO: JOSE CAVALCANTE NETO 
RECLAMADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL 
Advogado do(a) IMPUGNADO: RENAN COSTA VIEIRA SOARES - PI16681 
Advogados do(a) RECLAMADO: MARLON BRITO DE SOUSA - PI3904, RENAN COSTA VIEIRA SOARES - PI16681 
  
  

SENTENÇA
 
 

I - RELATÓRIO
 
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de registro de candidatura apresentado por José Cavalcante Neto, para o
cargo de prefeito, sob o número 13, pelo Partido dos Trabalhadores, no Município de
Bertolínia/PI.
Publicado o edital do pedido de registro de candidatura, a Coligação “Transformando Bertolínia
com a Força do Povo” e o Ministério Público do Estado do Piauí aforaram impugnações,
tempestivamente.
A primeira aduz que não foram respeitadas, pelo Partido dos Trabalhadores, normas do próprio
estatuto no que tange aos atos anteriores ao presente registro e que dizem respeito a
formalidades para a escolha dos candidatos às eleições para os cargos majoritários e
proporcionais que se aproxima. Nesse sentido, como informa, não foram observadas as regras
referentes: à publicação de edital da convenção partidária; à falta de abertura de prazo e
definição de calendário para impugnações aos pré-candidatos; à falta de registro em cartório dos
compromissos dos candidatos; à falta de registro de candidaturas proporcionais até 60 (sessenta)
dais antes das convenções; além de outros vícios que traduzem ilegitimidade nas indicações do
partido para o pleito que se aproxima.  
Requer, no mérito, o indeferimento do pedido de registro da candidatura do impugnado, bem
como a nulidade do edital da convenção e a cassação do DRAP das candidaturas majoritárias do
Partido dos Trabalhadores.
Com vista dos autos, o Ministério Público também apresentou impugnação, afirmando causa de
inelegibilidade, uma vez que o representado teve contas julgadas irregulares, em período em que
foi gestor público, por acórdão definitivo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Devidamente citado, o impugnado, tempestivamente, apresentou defesa, argumentado, como
preliminar, a falta de interesse da coligação representante para impugnar a candidatura com os
fundamentos que apresenta, uma vez que se tratar de matéria interna que só diz respeito ao
Partido dos Trabalhadores. Aduz, ainda, a incompetência da justiça eleitoral para tratar do tema e
a inépcia da inicial. No mérito, indica que o estatuto do partido foi respeitado em todos os seus
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termos e que a escolha dos candidatos se deu na forma como determinado pela diretriz estadual
do partido.
Sobre a impugnação do Ministério Público, o impugnado alega a inépcia da peça inicial e que não
mais existe a causa de inelegibilidade apontada, haja vista que obteve a revisão do julgamento
que lhe era contrário.
Após, o primeiro impugnante retornou aos autos, informando que o impugnado teve contas de
outra gestão reprovadas. Desta vez, em razão do acórdão proferido pelo TCE/PI, nos autos nº
002903/2016, quando gestor da Fundação Municipal de Saúde, em Bertolínia-PI.
O demandado apresentou contestação, limitando-se a alegar decadência da nova impugnação.    
O Ministério Público, em parecer e complementação expressadas nos autos, opinou pelo
indeferimento da candidatura do impugnado, tendo em vista a presença da causa de
inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC 64/90.
Intimado para apresentar manifestação acerca da última petição juntada aos autos pelo MPE, o
impugnado suscitou, inicialmente, preliminar de decadência e, quanto ao mérito, sustenta que não
se enquadra na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da LC 64/90, haja vista que o ato por ele
praticado não configura ato doloso de improbidade administrativa.
Éo relatório.
Fundamento e Decido.
 
II - FUNDAMENTAÇÃO
 
Como relatado, foram três as impugnações em face da candidatura de José Cavalcante Neto.
Passa-se a discorrer sobre cada uma delas em tópicos próprios, a fim de facilitar a argumentação
e o entendimento por todos os interlocutores, levando em conta o tumulto processual gerado
pelas constantes notícias de inelegibilidades.
 
II.1 Impugnação da Coligação “Transformando Bertolínia com a Força do Povo”. Descumprimento
de Normas do Estatuto Partidário.  

 
Quanto a esta impugnação, o demandado apresentou matéria preliminar de extrema relevância e
que merece atenção.
Aduziu a falta de interesse de agir da coligação, uma vez que os argumentos da impugnação se
referem unicamente à matéria interna corporis do Partido dos Trabalhadores. 
Passando em revista os argumentos presentes na referida impugnação, constata-se que o
impugnante de fato alega incompatibilidades do registro da candidatura com as normas do
estatuto do Partido dos Trabalhadores que estabelecem requisitos formais a serem observados
antes da indicação. Impugna, com base nesses fundamentos, não apenas a candidatura
específica, mas o DRAP referente às eleições majoritárias.
Com razão o impugnado em sua defesa. Com efeito, as normas do estatuto impugnadas tratam
de matérias interna corporis, falecendo legitimidade a coligações, em que não presente o Partido
dos Trabalhadores, ou partidos estranhos para impugná-las diante da justiça eleitoral. As normas
do estatuto têm natureza eminentemente intrapartidária, são organizadas de acordo com o
princípio da autonomia partidária, insculpido no art. 17, § 1º, da Constituição Federal.
Nessa esteira, há muito resta sólido o entendimento do TSE, como se vê pelas seguintes
ementas:
 

ELEIÇÕES 2008. 1. Agravo regimental no recurso especial. Registro de candidatura.
Convenção partidária. Impugnação. Coligação adversária. Ilegitimidade ativa. Precedentes.
A coligação recorrente não tem legitimidade para impugnar registro de candidatura, por
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irregularidade em convenção partidária, por se tratar de matéria interna corporis. 2. Violação
aos arts. 6º e 7º, caput, da Lei das Eleições. Matéria não objeto de deliberação pelo TRE.
Súmula 282 do STF. Agravo a que se nega provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº
31162, Acórdão, Relator(a) Min. Joaquim Barbosa, Publicação:  PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/10/2008)

E:
ELEIÇÕES 2018. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). COLIGAÇÃO. CARGOS DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. COLIGAÇÃO CONCORRENTE. ILEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PRÓPRIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TSE.
FRAUDE. IMPACTO NA LISURA DO PLEITO. ÚNICA EXCEÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ATAS. CONVENÇÕES NACIONAIS. PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO
IMPUGNADA. HIGIDEZ. MANIFESTAÇÃO REPUBLICANA E DEMOCRÁTICA DOS
CONVENCIONAIS. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. DRAP DEFERIDO. 
<em><em style="font-size: 10pt;">Da impugnação - Ilegitimidade ativa</em></em>1. A
jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que candidatos, partidos e coligações
não estão legitimados a impugnar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários de
coligação adversária por carecerem de interesse próprio no debate acerca de matéria <em
style="font-size: 10pt;">interna corporis </em>de outras agremiações, salvo quando se
tratar de fraude com impacto na lisura do pleito. 2. Eventual revisitação de jurisprudência
marcada por solidez e notável estabilidade demandaria aplicação prospectiva em
homenagem à boa-fé objetiva e ao princípio da segurança jurídica. 3.  <em style="font-size:
10pt;">In casu</em>, a impugnação ofertada, de natureza exógena aos quadros da
coligação requerente, se baseou na premissa de que das atas convencionais dos partidos
haveria de constar referência expressa às demais legendas que comporão a aliança,
nominando-as uma a uma, sem o quê a expressão da vontade manifestada estaria
contaminada por vício insanável. 4. O exame do caso concreto não evidencia traço de
conduta fraudulenta, sequer expressamente alegada, apta a ensejar o trânsito da
impugnação, cabendo aplicar o direito à espécie, interpretando-o na esteira da orientação
de há muito firmada, para reconhecer a ilegitimidade ativa dos impugnantes, sem que isso
importe em violação ao art. 3º da Lei Complementar n. 64/90. 5. Essa convicção é
robustecida pelo silêncio eloquente dos componentes intramuros da coligação requerente,
os quais não se insurgiram contra a validade das atas convencionais, especialmente no que
se refere à coalizão firmada e amplamente noticiada, bem como à escolha dos nomes que
efetivamente foram lançados como candidatos na disputa presidencial de 2018. 6. O art. 8º
da Lei n. 9.504/97, ao tratar da deliberação sobre coligações, não condicionou a validade
das atas convencionais à nominata exauriente das demais legendas que comporão a
coalizão, sendo suficiente que delas se possa extrair a vontade manifestada, sobremodo na
modalidade votação "por aclamação". 7. A título de <em style="font-size: 10pt;">obiter
dictum</em>, observa-se que eventual erronia formal seria passível de equacionamento no
espectro de incidência da chamada legalidade substancial, não havendo que se cogitar,
portanto, de não reconhecimento da validade das atas convencionais, sobretudo
considerada a gravosa repercussão na esfera jurídica da coligação requerente. 8. Ademais,
a invocação de precedentes, no afã de restringir a confluência de atores políticos em torno
de um mesmo pro je to,  deve res is t i r  à  técn ica do <em sty le=" font -s ize:
10pt;">distinguishing</em> para ser considerada.  <em><em style="font-size: 10pt;">Da
regularidade do DRAP</em><span style="font-size: 10pt; font-style: normal;"></em>9.
Cumpridos os requisitos previstos na Res.-TSE n. 23.548/2017 e as formalidades legais,
deve-se reconhecer a regularidade dos atos partidários da coligação requerente, inclusive
daqueles previamente praticados pelos partidos que a integram e essenciais à sua
formação, habilitando-a a participar das Eleições 2018.  <em><em style="font-size:
10pt;">Da conclusão</em><span style="font-size: 10pt; font-style: normal;"></em>10.
Impugnação não conhecida. DRAP deferido. (Registro de Candidatura nº 060083163,
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Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:  PSESS - Publicado
em Sessão, Data 31/08/2018)

Por fim:
AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2008. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CANDIDATO SUBSTITUTO. CARGO. PREFEITO. ALEGAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ART. 13, DA LEI 9.504/1997.
INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA ELEITORAL.POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. QUALQUER
TEMPO ANTES DO PLEITO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ATENDIMENTO. REQUISITOS.
AUSÊNCIA. DUPLICIDADE. PROCEDIMENTO. ESCOLHA. CANDIDATO. MATÉRIA
INTERNA CORPORIS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRESENTADOS.
AGRAVOS IMPROVIDOS. I - A arguição de inconstitucionalidade por omissão somente é
cabível no âmbito do controle concentrado, por meio da ação direta de inconstitucionalidade
por omissão. II - A jurisprudência do TSE admite a substituição de candidato a qualquer
tempo antes da realização do pleito. III - A comunicação da desfiliação partidária à Justiça
Eleitoral e ao partido político antigo no dia seguinte ao da nova filiação está em consonância
com o disposto no art. 22 da Lei 9.096/1997. IV - Possíveis irregularidades na escolha da
candidata substituta pela coligação é matéria interna corporis e somente pode ser alegada
pelos partidos integrantes desta. Precedentes. V - Decisão agravada que se mantém pelos
seus próprios fundamentos.  VI - Agravos improvidos. (Recurso Especial Eleitoral nº 35843,
Acórdão, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:  DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 17/11/2009, Página 47/48)

 
Em momento algum, o impugnante relaciona as irregularidades, vistas à luz do estatuto do
Partido, à fatos de ordem pública que devam ser reconhecidos pela Justiça Eleitoral. Ao revés,
por vezes, sua manifestação é revestida de clara intenção de intervir no processo de escolha dos
candidatos do outro partido político, como faz ao avocar, para si, a possibilidade de impugnação
aos pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores.
Tratando-se de questão interna, somente aos membros do próprio partido é dada a possibilidade
de impugnação. Não se diga, como se faz na peça da coligação, que a existência de ação
promovida por membro do partido acarreta a legitimidade para a propositura desta impugnação,
porquanto o ato judicial promovido por quem detém a legitimidade não tem o condão de alterar a
referida condição da ação, possibilitando a estranhos a contestação de irregularidades à luz de
estatuto partidário.
Ausente, portanto, condição para a presente demanda, haja vista que ilegítima a parte
impugnante, imperiosa é a extinção desta impugnação específica, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC.
 
II.2 Impugnação do Ministério Público. Irregularidade de Contas. Processo TCE 015169/2014.
 
Quanto à impugnação apresentada pelo Ministério Público do Estado do Piauí, impossível a
análise e qualificação da irregularidade apontada no julgamento do órgão colegiado, na medida
em que o representado obteve, em 26 de setembro de 2020, junto ao Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí, decisão liminar suspendendo a eficácia do julgamento do Tribunal de Contas
(Agravo de Instrumento 0756506-79.2020.8.18.0000).
Logo, não há falar na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da LC 64/90, quanto ao
Processo TCE 015169/2014, porquanto sem efeitos, neste momento, o acórdão proferido pela
Corte de Contas e que reconhecia irregularidade sujeita à qualificação por esta justiça
especializada.
 
II.3 Impugnação da Coligação “Transformando Bertolínia com a Força do Povo”. Irregularidade de
Contas. Processo TCE 002903/2016.
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Superadas as matérias constantes das primeiras impugnações, necessária a análise da notícia
trazida aos autos pelo primeiro impugnante e que versa sobre outro julgamento do TCE/PI e que
considerou irregulares contas apresentadas pelo impugnado, enquanto gestor da Fundação
Municipal de Saúde de Bertolínia, em 2016.
Em que pese a decadência na apresentação da nova impugnação, porquanto superado o prazo
para tanto, é dever deste juízo verificar, de ofício, a questão trazida ao seu conhecimento,
recebendo-a como notícia de inelegibilidade, nos termos do art. 36, § 2º, da Resolução 23.609/19
do TSE, como segue:
 

Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de candidatura
requerida sem autorização ou ausência de documentos necessários à instrução do pedido,
inclusive no que se refere à inobservância dos percentuais previstos no § 2º do art. 17, o
partido político, a coligação ou o candidato será intimado para sanar a irregularidade no
prazo de 3 (três) dias.
(...)
§ 2º Se o juiz ou relator constatar a existência de impedimento à candidatura que não tenha
sido objeto de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deverá determinar a intimação do
interessado para que se manifeste no prazo de 3 dias."

 
Ressalta-se que, conquanto se possa reconhecer a preclusão temporal das inelegibilidades
constantes de norma infraconstitucional, no presente caso, a notícia de inelegibilidade foi trazida
aos autos ainda quando em curso o pedido de registro de candidatura, de sorte de não há falar
em decurso de prazo para o seu reconhecimento.
O impugnado, conforme acórdão proferido pelo TCE nos autos 002903/2016, teve contas de
gestão da Fundação Municipal de Saúde e do Hospital Municipal Santa Rita, ambos de Bertolínia-
PI, julgadas irregulares. A decisão da corte transitou em julgado em 20 de julho de 2020.
Quanto à competência do TCE para o julgamento das contas de gestão prestadas pelo
impugnado, nenhuma dúvida exsurge. Isso porque, com fundamento nos arts. 70 e ss da
Constituição Federal e nos princípios federativo e da simetria, o controle contábil, financeiro,
orçamental, operacional e patrimonial dos entes federativos é atribuição do Poder Legislativo que
o exerce com o auxílio dos Tribunais de Contas. No mesmo caminho, dispõe o art. 86, II, da
Constituição do Estado do Piauí:
         
         "Art. 86: O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas do Estado, a ele competindo:         
          II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos da administração direta e indireta incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, e as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público."
 
Para fins de inelegibilidade, impõe o art. 1º, I, g, da LC 64/90, além da decisão definitiva do órgão
competente, que a irregularidade aferida seja insanável e configure ato doloso de improbidade
administrativa. Sobre o tema, ensina José Jairo Gomes (2020, p. 1066) que:
 

"Além de insanável, a caracterização da inelegibilidade em apreço ainda requer que a
irregularidade “configure ato doloso de improbidade administrativa”. Assim, ela deve ser
insanável e constituir ato doloso de improbidade administrativa. Não é exigida a prévia
condenação do agente por ato de improbidade administrativa, tampouco que haja ação de
improbidade em curso na Justiça Comum. Na presente alínea g, o requisito de que a
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irregularidade também configure “ato doloso de improbidade administrativa” tem a única
finalidade de estruturar a inelegibilidade. Logo, é a Justiça Eleitoral a única competente para
apreciar essa matéria e qualificar os fatos que lhe são apresentados, afirmando se a
irregularidade apontada é ou não insanável, se configura ato doloso de improbidade
administrativa e se constitui ou não inelegibilidade."

         
É, pois, desta justiça especializada a verificação das circunstâncias afetas à irregularidade já
declarada e que podem desaguar na inelegibilidade do pretenso candidato.
As contas de gestão do impugnado foram julgadas irregulares pelo TCE com fundamento no art.
122, III, da Lei Estadual 5888/09 que, por sua vez, assim dispõe:
 

"Art. 122. As contas serão julgadas:
III - irregulares, nos casos de omissão no dever de prestar contas; de grave infração à
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial; de dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou
antieconômico; de alcance, desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; ou
da prática de ato de gestão com desvio de finalidade."

 
Infere-se da ementa do julgamento e do voto vencedor, proferido pelo relator e que pode ser
e n c o n t r a d o  e m
https://sistemas.tce.pi.gov.br/tceviewer/index.xhtml?codigoProtocolo=002903/2016, que o gestor
incorreu em grave infração de norma legal de natureza financeira e operacional, bem como
acarretou dano ao erário, pois realizou contratações diretas, para aquisição de combustíveis e
gêneros alimentícios, em flagrante desrespeito à exigência do procedimento licitatório prévio.
Ora, as licitações, bem como sua inexigibilidade ou dispensa, decorrem de normas de natureza
cogentes e por todos conhecida. Cabe aos gestores públicos, enquanto do exercício de suas
funções e em razão do princípio constitucional administrativo da legalidade, conservar, nos
contratos por eles firmados, o adequado procedimento prévio, a fim de se assegurar a isonomia
entre os pretensos contratantes e, especialmente, garantir eficiência na administração pública,
obtendo bens ou serviços e ainda permitindo a realização de obras públicas com o menor preço e
maior qualidade possíveis.
Contratações diretas, por sua vez, devem ser exceção no exercício da atividade pública nacional
e, necessariamente, são precedidas do devido processo de dispensa ou da fundamentação de
inexigibilidade da licitação.
Sobre o assunto, inclusive, a jurisprudência pátria entende que, nos casos de dispensa indevida
de licitação, o dano ao erário é presumido ante a impossibilidade da contratação
pela Administração da melhor proposta, o que gera prejuízos aos cofres públicos
Resta óbvio, portanto, que o gestor que age contrariamente aos ditames da Lei 8666/93, como
ocorreu com o impugnado, não o faz por mera culpa, em quaisquer de suas modalidades. O dolo
é evidente e não há possibilidade alguma de se alegar desconhecimento das regras operacionais
e financeiras que regem a administração pública. A consecução de despesas públicas é matéria
por demais difundida e de conhecimento de todos aqueles que se propõem a sua gestão.
Trata-se, e isso é importante afirmar, de dolo genérico, decorrente do mero descumprimento de
normas financeiras sabidamente existentes, assumindo o gestor o risco de sua conduta contrária
à lei.
Por outro lado, resta caracterizado, no caso, vício insanável que resultou na irregularidade das
contas. Isso porque, tratando-se de contas prestadas em 2016 e à luz dos princípios que regem a
execução do orçamento público, as contratações diretas foram efetivadas, os bens adquiridos e
os valores referentes a eles devidamente pagos, não mais existindo a possibilidade de
saneamento da irregularidade pelo ex-gestor.
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'Os atos de improbidade administrativa, ao revés, são aqueles definidos pela Lei 8.429/92. Dentre
as condutas ali tipificadas, destaca-se, para efeito desta decisão, o contido nos arts. 10, VI e VIII,
e 11, caput, in verbis:
 

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente:
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou
aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
(...)
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de
parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;"
"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:"

 
Na qualidade de ordenador de despesas, o impugnado descumpriu norma financeira e
operacional cogente. Ao deixar de respeitar a lei geral das licitações, realizou operação financeira
em desacordo com a ordem legal em vigor, restando evidente que a irregularidade reconhecida
pelo TCE enquadra-se no conceito de ato ímprobo, seja por causar malversação do patrimônio
público, diante do emprego incorreto em contratação direta, em oposição ao princípio da isonomia
e à finalidade da busca da melhor proposta; ou simplesmente por violar o princípio administrativo
da legalidade.
Ressalta-se, por fim, que inexiste qualquer decisão judicial suspendendo os efeitos do acórdão
proferido pela corte competente e a mera existência de ação de nulidade do julgamento perante a
justiça comum não tem o condão de, por si só, ilidir a ocorrência da causa de inelegibilidade por
vezes aqui ressaltada. Nesse ponto, alerta-se, não mais subsiste a redação da Súmula 01 do
TSE, cancelada desde 10 de maio de 2016.
 
III - DISPOSITIVO
 
Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, presente a causa de inelegibilidade do art.
1ª, I, g, da LC 64/90, INDEFIRO o pedido de registro da candidatura de José Cavalcante Neto ao
cargo de prefeito pelo Município de Bertolínia-PI.
Intime-se o partido político subscritor do requerimento de registro de candidatura para, nos termos
do art. 13, caput, e §1° da Lei n°9.504/97 e, ainda, art. 17 da LC n°64/90, em dez dias, promover
a substituição do candidato, sob pena de indeferimento do pedido de registro de toda a chapa.
Com o advento do trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
 

Manoel Emídio, datado e assinado eletronicamente.
 

LUCIANA CLÁUDIA MEDEIROS DE SOUZA BRILHANTE
Juíza da 67ª Zona Eleitoral
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