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EXCELENTÍ““IMO “ENHOR DOUTOR JUI) ELEITORAL DA 7 ª )ONA ELEITORAL DO E“TADO DO 
PIAUÍ 
 
 
 
 

 

O di eito ão pode se  i st u e to de i i uidades.  

Auto  des o he ido 

 
 
 
 

O Ministério Público Eleitoral, por seu presentante ministerial ao final assi-

nado, no regular exercício da delegação legal que lhe é conferida pelo Art. 78, da LC 75/93, vem 

à presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 3º, da LC 64/90, oferecer a presente  

 

Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura 

 

Em face de RAMIRES FARIAS DOS SANTOS, pré-candidato a prefeito do mu-

nicípio de Passagem Franca do Piauí, devidamente qualificado nos autos do Pedido de Registro 

nº 0600226-20.2020.6.18.0074, em face das seguintes razões de fato e de direito, a seguir ex-

postas; 

E, em litisconsórcio passivo necessário, em face de FRANCISCO PEREIRA DA 

SILVA, pré-candidato a vice-prefeito do município de Passagem Franca do Piauí, devidamente 

qualificado nos autos do Pedido de Registro nº 0600220-13.2020.6.18.0074. 
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I- DOS FATOS  

 

Oàp i ei oàI pug adoàap ese touà‘e ue i e toàdeà‘egist oàdeàCa didatu aà

e à u i ipalidadeàdeà ot ioàdo í ioàpolíti oàexe idoàpo àseuàg upoàfa ilia ,à Fa iasàdosà“a -

tos ,àh àd adas.à 

“a e-seà ueàoài pug adoàpossuiàví uloàfa ilia à o àoàatualàp efeitoàdeàPas-

sage àF a aàdoàPiauí,àse doàpa e teàdeà ºàg au,àpo à o sa gui idade,àu aàvezà ueàoài pug-

ado,à‘a i esàFa iasàdosà“a tos,à àso i hoàdoà efe idoàp efeito,à‘aisla àFa iasàdosà“a tos,à o -

fo eàfazàp ovaàosàleva ta e tosàa exos. 

ààVe ifi a-se,àai da,à ueàaàp ete saà a didatu aà evelaà ot iaàte tativaàdeàpe -

petuaçãoàdoàpode àfa ilia àexe idoàpeloà lãà Fa iasàdosà“a tos ,àissoàpo ueà àflag a teàaài -

flu iaàpolíti aàdoà efe idoàg upoàpe a teàaà u i ipalidade,àaà ual,àe à uaseà à t i ta àa osà

deàe a ipação,àj àteveàe àsuaàad i ist ação,àpo àap oxi ada e teà à vi te àa os,àalgu à

dosài teg a tesàdoàg upo.à 

ássi ,àe à azãoàdaào o iaàdaài elegi ilidadeà eflexaàeàdaàp ete saàpe pe-

tuaçãoàdoàpode ,àasà uaisà o figu a à ítidaàaf o taàaoàp i ípioà epu li a o,àoà ualàvela,àso-

etudo,àpelaàtemporariedade, eletividade e responsabilidade, apresenta-se a presente im-

pugnação, nos termos de direito amoldado aos fatos adiante articulado. 

 

II- DO DIREITO  

 

DO PRINCÍPIO REPUBLICANO COMO LU) DA REPRE“ENTATIVIDADE LEGAL, TRAN“ITÓRIA E 
RE“PON“ÁVEL  
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Segundo José Jairo (2020), atualmente, duas são as formas de governo mais 

difundidas: monarquia e república. Aquela tem como características a hereditariedade e a vita-

liciedade do chefe de Estado. Não há, pois, rotatividade no exercício do poder político. Diferen-

temente, a república tem por fundamentos a eletividade, a temporalidade e a alternância de 

pessoas no comando do Estado.  

O p i ípioà epu li a o,à e o aà ãoà tipifi ueà aisà u aà l usulaà p t ea ,à

continua a ser um dos mais importantes de nosso direito positivo. Atualmente, eventual pro-

posta de emenda constitucional tendente a abolir a forma republicana de governo poderá ser 

objeto de deliberação e de aprovação. Já não há nenhuma cláusula constitucional proibitiva 

neste sentido, ao contrário do que se dava na Carta anterior.1 

Além disso, o ADCT, em seu art. 2º, estipulava que no dia 07.09.1993 o eleito-

rado seria chamado a definir, pela via plebiscitária, que forma de governo o Brasil adotaria: se 

 
1àA propósito, escrevemos, quando vigorava a Constituição de 1967/1969:  ... à ue e osàe fatiza à ueàoàp i ípioà
republicano, ao lado do federativo, é o mais importante, em nosso Direito. Chegamos a esta conclusão com base 
oàa t.à ,à§à º,àdaàCa taàMag a,à ueàp es eve:à á t.à ,à§à º.àNãoàse ào jetoàdeàdeli e açãoàaàp opostaàdeà

emenda (constitucional àte de teàaàa oli àaàFede açãoàouàaà‘epú li a à es la e e osà oàpa tese .àPortanto, o 
Congresso Nacional, apesar dos poderes que tem para emendar a Constituição, não pode sequer apreciar a pro-
posta de abolição do princípio republicano (bem como do federativo). Outros princípios constitucionais podem vir 
a desaparecer, se esta for a vontade de dois terços dos congressistas. Os mencionados princípios, porém, só cairão 
por terra com o emprego de métodos revolucionários, que, como predica Balladore Pallieri, estão fora dos qua-
drantes do Direito. José Celso de Mello Filho, estudioso do direito constitucional brasileiro, dá bem a dimensão do 
assu to:à essesàdoisàp i ípiosà Fede açãoàeà‘epú li a àsãoàtãoài po ta tesà ueàoàlegislado à o stitui teà o sa-
grou, nos diversos textos constitucionais, um núcleo imutável, um cerne fixo, consistente, precisamente, na forma 
federal de Estado e na forma republicana de Governo. No Brasil, a República e a Federação são formas político-
jurídicas intangíveis e imodificáveis. Constituem, em essência, limitações materiais explícitas ao Poder Constituinte 
derivado ou de reforma. Nenhuma proposta de emenda constitucional tendente a abolir a Federação (forma de 
Estado àouàaà‘epú li aà fo aàdeàgove o àpode àse ào jetoàdeàdeli e ação à o .à it.,àp.à . 

 

Num. 11029927 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: ARI MARTINS ALVES FILHO - 30/09/2020 22:21:35
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093022213525800000010531718
Número do documento: 20093022213525800000010531718



 

 

 
 

MINI“TÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
P‘OMOTO‘IáàELEITO‘áLàDáà ªà)ONáàELEITO‘áL 

A a ge: Ba o Du o, Passage  F a a do Piauí, “ão F lix do Piauí, P ata do Piauí, 
“a ta C uz dos Milag es e “ão Miguel da Baixa G a de 

 

__________________________________à àdeà à_____________________________________ 
‘uaàMa oelà“oa esàTeixei a,à ºà ,àCe t o,àBa oàDu o/PI, 

àTelefo eàGe al:à à - ,àCelula àI stitu io al:à à - ,à 
CEPà . - ,àE- ail:àpj. a odu o@ ppi. p.  

a republicana ou se a monárquico-constitucional.2 Esta data foi antecipada para 21.04.1993, 

pela Emenda Constitucional 2, de 25.8.1992, que, sem embargo de decisão em contrário do 

STF, era inconstitucional. O plebiscito foi realizado e a forma de governo escolhida pela maciça 

maioria do eleitorado foi a republicana. 

Portanto, nada impedia, pelo menos em tese, que o Brasil viesse a ter uma 

Monarquia constitucional. Mas esta possibilidade (já afastada) não anulava a importância do 

princípio republicano, no sistema constitucional pátrio. 

áli s,àago aà à l usulaàp t ea à oàvotoàdi eto,àse eto,àu ive salàeàpe i di o à

(art. 60, § 4o, II, da CF). Ora, é justamente ele que torna possíveis o sistema representativo e o 

regime democrático, decorrências naturais da forma republicana de governo. 

 Podemos, assim, dizer que pelo menos os reflexos do princípio republicano 

não podem ser alterados por meio de emenda constitucional. 

Como quer que seja, o desrespeito ao princípio republicano acarreta (ou 

pode acarretar) a declaração de inconstitucionalidade de todo e qualquer ato emanado do 

Poder Público (lei, decreto, portaria, ato administrativo etc.) que, de modo efetivo ou poten-

cial, venha a lesá-lo. 

 A par disto, a vulneração deste princípio pode ensejar a decretação de inter-

venção federal nos Estados- e osà a t.à ,àVII,à a ,àdaàCF ,àa propositura, pelo Procurador-

Geral da República, de ação direta interventiva, perante o STF (art. 36, III, da CF) e a 

 
2  áDCT:à á t.à º.àNoàdiaà àdeàsete oàdeà àoàeleito adoàdefi i ,àat av sàdeàple is ito,àaàfo aà ‘epú li aàouà
Mo a uiaà o stitu io al àeàoàsiste aàdeàgove oà pa la e ta is oàouàp eside ialis o à ueàdeve àvigo a à oà
País. 
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caracterização de crime de responsabilidade, caso seja tentada, pelo chefe do Executivo, a mu-

dança, por meio violento, desta forma de governo (art. 85, IV, da CF). 

Co oàdito,àaà‘epú li aàseàop eà àMo a uiaà odeloàadotadoà aàI glate a,à

po àexe plo .àáàexp essãoà ‘epú li a àde ivaàdaà oçãoàdeà esàpu li aà oisaàpú li a ,àalgoàpe -

te e teàaàtodaà oletividade.àÉàdoàpovoàeàpa aàoàpovo,àpoisàoàpovoà àoàtitula àdoàpode ,à ujoà

exe í ioàpode àseàda àdi eta e teàpo àesteà at av sàdaàde o a iaàdi eta àouàpo ài te dioà

dosàseusà ep ese ta tesà oà ueà evelaàaàde o a iaàdoàtipoài di etaàouà ep ese tativa . 

 

Oàpaísàadota teàdaàMo a uiaà à a ueleàe à ueàoà hefeàdoàExe utivoà ãoà

u p eà a dato,àest à aà adei aàpeloàfatoàdeàpe te e àaàu aàli haàsu ess iaàfa ilia ,àe,à

po ta to,àpe a e eà elaàoàta toà ua toàpe iti e àsuasà o diç esàvitais.àáoài v sàdisso,à

te -seàaà‘epú li a,àu à odeloà ueàp ivilegiaàaà otatividadeà oàpode ,à ãoàa eita doà ueàu à

gove a teàseàpe petueà oà a goàouà eleàpe a eçaàdu a teàlo gasàd adas. 

 

[...]àaà epú li aàpossuià o oà a a te ísti as:à a  a te po a iedade,àouàseja,àoà
hefeà doà gove oà à i vestidoà deà u à a datoà o à p azoà deà du ação,à po à
exe plo,à àa osà o àdi eitoàaàu aà eeleição,à o oà oà asoà asilei o;à àaà
eletividade,à u aà vezà ue,à ãoà se doà ad itidaà aà su essãoà he edit iaà aà
‘epú li a,à oà hefeà doà gove oà à eleitoà peloà povo;à à aà espo sa ilidade,à
te doàe àvistaà ue,àpo àse ài vestidoàdeà a datoàeletivoàpopula ,àoà hefeàdoà
gove oà àpoliti a e teà espo s vel,àdeve doàp esta à o tasàeàjustifi a àsuasà
o ie taç esàpolíti asà DEàCICCO;àGON)áGá,à ,àp. à g ifoà osso . 
 

Além disso, diante da realidade da ética e política é preciso temperar a de-

mocracia com a república (SILVA, 2011). O que se pretende dizer é que a democracia pura 

não angariará a evolução desejada do Estado, pois não basta só que os representantes sejam 

eleitos pelo povo sem que seus cargos funcionem sistematicamente para o povo. E 
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fu io a àpa aàoàpovo ài pli aàe àincorporar a forma republicana de governo, já que a pró-

p ia o ige  da palav a, ue ve  do lati , i di a se  u a oisa pú li a .  

 Se há de ser público, como a própria etimologia da palavra mostra, logo é 

arrazoado pensar que uma única legenda partidária ou grupos de poder sejam impedidos 

de cumprir indeterminados mandatos sucessivos no poder, praticamente tomando-o como 

seu.  

No sentido acima, o TSE julgou recurso especialà o t aàoà ha adoà p efeitoà

iti e a te ,à ueà us aàpe petuaçãoà oàpode à o àsu essivasà uda çasàdeàdo i ílioàeleito al.à

Como um dos fundamentos da decisão, elencou: fi alidades i o patíveis o  a Constitui-

ção: a perpetuação no poder e o apoderamento de unidades federadas para a formação de 

lãs políti os ou hege o ias fa ilia es  BRA“IL . O egrégio tribunal racionalmente repudia 

aàfo ação,àe àseusàte os,àdeà lãsàpolíti os ,àeàoàapode a e toàdoàpode àpo àu àú i oà

partido ou grupo pode facilmente ser entendido assim, ou seja, como um verdadeiro clã. 

 

Inelegibilidade reflexa 

 

Dentro do mesmo contexto, do princípio republicano, a Constituição, além 

de impossibilitar que alguém se torne vitalício no poder, estabelece regras para que a família 

desse alguém também não o faça. No território de jurisdição de um prefeito, governador ou 

presidente, é vedado a seus familiares, até o segundo grau ou por adoção, sejam consanguí-

neos ou afins, além do cônjuge, serem eleitos, tanto no Executivo como no Legislativo, desde 

que o mencionado governante não renuncie ao cargo seis meses antes da eleição.  
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Essa relação de incompatibilidade é descrita no § 7º3 do artigo 14 da CF, ao 

p es eve à ueà sãoài elegíveis,à oàte it ioàdeàju isdiçãoàdoàtitula ,àoà jugeàeàosàpa e tesà

o sa guí eosàouàafi s,àat àoàsegu doàg auàouàpo àadoção .àOuàseja,à oà u i ípioàe à ueà

um pai for o prefeito, o filho não pode se candidatar a vereador nem a prefeito, salvo se o pai 

renunciar a seu cargo seis meses antes da eleição ou se o filho já for detentor de mandato 

eletivo e estiver concorrendo à reeleição, como diz o artigo na parte final. Isso acontece nos 

três níveis de jurisdição: municipal, estadual e federal, mas um só interfere no outro em linha 

hierárquica decrescente.  

O fundamento dessa norma tem fulcro republicano, em que vigora a linha 

principiológica da alternância no poder. Essa alternância não atinge somente a pessoa do 

governante. Sua família e pessoas próximas também entram no rol da vedação, por ser evi-

dente que fazem parte de um mesmo núcleo, comungam paixões e posicionamentos que, 

senão iguais, são parecidos.  

A subordinação existente no referido núcleo familiar também é um carac-

tere a ser observado na questão. Havendo hierarquia, como naturalmente há em todo grupo 

organizado, não seria suficiente trocar a figura do governante sem nada mencionar sobre sua 

família, e entenda-se esta não só os vínculos sanguíneos, posto que cônjuge e afins nada têm 

de ligações biológicas.  

 
3à 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: [...] 
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 
segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Fe-
deral, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de 
mandato eletivo e candidato à reeleição. 
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“a ta C uz dos Milag es e “ão Miguel da Baixa G a de 

 

__________________________________à àdeà à_____________________________________ 
‘uaàMa oelà“oa esàTeixei a,à ºà ,àCe t o,àBa oàDu o/PI, 

àTelefo eàGe al:à à - ,àCelula àI stitu io al:à à - ,à 
CEPà . - ,àE- ail:àpj. a odu o@ ppi. p.  

Assim, se o legislador entendeu essa sistemática, de que nada adiantaria 

obstar só a pessoa do governante à sucessão sem também fazer menção a outras pessoas 

com vínculo próximo, não é demais estender essa ligação, ainda, a seu partido e família am-

pliada, instituições que, da mesma maneira, possuem hierarquia, organização e etc. 

 

Se o alcance da inelegibilidade reflexa não alberga só os parentes de sangue, 

por entender que outras pessoas diretamente ligadas ao governante também representam 

uma afronta ao princípio republicano, caso queiram se eleger, nota-se a incúria do legislador 

constituinte, pela fácil constatação de que não são somente o cônjuge e os parentes afins que 

ocupam essa relação direta para com ele. Seus colegas de partido, mais do que um irmão às 

vezes, são muito mais próximos. E mais: o vínculo com o irmão, por exemplo, provavelmente 

é estritamente familiar; já com os membros de seu partido, a ligação é política. 

Vedada é a alternância no Poder Executivo entre cônjuges e parentes, na hi-

pótese de configuração de terceiro mandato pelo mesmo grupo familiar. Por exemplo: gover-

nador em primeiro mandato (após se desincompatibilizar) lança seu irmão para sua sucessão, 

o qual vence a eleição; nenhum parente (inclusive o referido governador) ou cônjuge desse 

último (o irmão) poderá se candidatar para sucedê-lo, pois isso significaria a assunção de ter-

ceiro mandato pelo mesmo grupo familiar, o que é vedado pela Constituição. 

[...]à .àNoà asoà sub examine, verifica-seà ueàoàP efeitoà á àdese pe hou o 
mandato referente ao quadriênio 2009-2012, e o seu parente em segundo 
g au,àP efeitoà C ,àassu iuàaà hefiaàdoàPode àExe utivoà oàpe íodoàdeà -
2016, de modo que, no segundo mandato, ficou caracterizada a reeleição e, 
em razão disso, atraiu-se a vedação de exercício de terceiro mandato conse-
cutivo por esse núcleo familiar no mesmo cargo ou no cargo de vice-prefeito, 
ex vi do art. 14, §§ 5o e 7o, da Constituição da República. 6. Consulta 
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respondida negativamente, po ua toàoàP efeitoà C à ài elegívelàpa aàoàdese -
pe hoàdoà a goàdeàChefeàdoàExe utivoà u i ipalà asàEleiç esàdeà à T“Eà– 
Cta no 11.726/DF – DJe 12-9-2016, p. 36-37). Os parentes do vice também são 
atingidos pela inelegibilidade reflexa na hipótese de configuração de terceiro 
mandato pelo mesmo grupo familiar. Nesse sentido, assentou a Corte Superior 
Eleito al:à [...]à .àá teàaài te p etaçãoàsiste ti aàdosà§§à oàeà oàdoàa t.à àdaà
Constituição Federal, verifica-se a impossibilidade de alternância de membros 
de um mesmo grupo familiar no exercício de cargo majoritário por três man-
datos consecutivos. Tais postulados, a toda evidência, alcançam os candidatos 
aos cargos de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, porque o pre-
ceito constitucional visa coibir a perpetuação no mesmo cargo político de um 
núcleo familiar em determinada circunscrição a fim de dar efetividade aos pos-
tulados básicos do regime democrático. [...] 5. Irrelevante para o deslinde da 
lide o fato de o agravante e sua esposa, enquanto vice-prefeitos, não sucede-
e àoàp efeitoà oà u soàdoà a dato.à[...] à T“Eà– AgRg-REspe no 128/TO – DJe 

19-12-2018). 
 

No presente caso, tem-se que, conforme anexo 03, o atual pré-candidato 

a prefeito da cidade de Passagem Franca do Piauí, Ramires Farias dos Santos é sobrinho do 

atual prefeito, o que demonstra uma nítida tentativa de perpetuação do poder do referido 

grupo familiar.  

Frise-se, ainda, que, nos quase 30 (trinta) anos da emancipação da cidade 

de Passagem Franca do Piauí, tem-se que, em aproximadamente 20 (vinte) anos, a referida 

cidade fora governada pela família FARIAS DOS SANTOS , conforme anexo, o que demons-

tra inequívoca perpetuação familiar no poder, com nítida afronta ao princípio republicano, 

o qual, conforme já exposto, clama por temporariedade, eletividade e responsabilidade.   

O que se almeja com a pré-candidatura aqui em análise é a longevidade do 

poder familiar que vem se estendendo por várias legislaturas na cidade de Passagem Franca 

do Piauí, isso porque o pai do atual prefeito, conforme anexo 1, Domingos Farias dos Santos 

o he ido o o Duzi ho  foi eleito po  pelo e os 0  t s  vezes, e seu filho, Raisla  
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Farias dos Santos, parente do impugnado e atual prefeito de Passagem Franca, já está em 

seu segundo mandato eletivo, sendo assim, Passagem Franca, nos seus últimos 06 governos, 

foi governada por pelo menos 05 (cinco) vezes pelo mesmo núcleo familiar.  

Não é demais, ainda, esclarecer que, não obstante o parentesco aqui evi-

denciado seja de 3º grau de consanguinidade, o que, em tese não alcançaria a inelegibili-

dade reflexa constitucional, se extrai do contexto político-familiar clara tentativa de perpe-

tuação no poder, já que, com a presente candidatura, não haveria a alternância que se al-

meja com o princípio republicando insculpido em nossa Constituição, havendo, aqui, claro 

apoderamento do poder por um único clã político.  

Portanto, a pretensa candidatura do impugnado é uma nítida tentativa de 

perpetuação no poder por terceiro mandato eletivo consecutivo do grupo familiar Farias 

dos Santos , o que afronta o sistema constitucional de garantias democráticas e republica-

nas.  

A bem do que é público é plausível, assim, que seja trazido à baila a inele-

gibilidade reflexa por parente do atual prefeito, o qual é de família presente no poder desta 

urbe por várias legislaturas, demonstrando-se, aqui, a tentativa de manter tal longevidade, 

utilizando-se de familiar apresentado a candidatura, o qual está no mesmo partido político, 

comungando dos mesmos ideais, sendo notória, portanto, a perpetuação deste grupo fami-

liar.  

Em tal contexto, ainda, conforme demonstra o anexo 02, o pré-candidato 

Ramires Farias dos Santos, da mesma família Farias dos Santos  que administra a cidade 
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há vários mandatos, foi, inclusive, secretário municipal na administração do atual prefeito, 

também do clã Farias dos Santos , o que demonstra a proximidade ideológica, política, 

além da familiar, o que remete, portanto, à inelegibilidade reflexa, para que se impossibilite 

que o referido grupo se torne vitalício no poder, nos termos da inteligência do art. § 7º4 do 

artigo 14 da Constituição Federal. 

Todo o exposto, portanto, em respeito ao princípio republicano, dá azo a 

presente impugnação.  

 

DA NÃO DE“INCOMPATIBILI)AÇÃO DE “ERVIDOR PÚBLICO   

 

Como é consabido, o art. 1º, Inc. II a VII, da Lei das Inelegibilidades – Lei Com-

plementar n.º 64/90 – estabelece que os servidores públicos, estatutários ou não, SÃO INELE-

GÍVEIS SE NÃO SE AFASTAREM, de fato e de direito, de suas funções nos prazos ali menciona-

dos. 

A necessidade do efetivo afastamento do funcionário público que aspira à 

candidatura está firmada, inclusive, pela jurisprudência, conforme se depreende dos julgados 

infra colacionados: 

 

"(...) Desincompatibilização. Declaração. Provimento. Declaração passada por 

autoridade do Estado é documento hábil para comprovar o afastamento do 

servidor para fins de registro de candidatura (art. 19, II, CF)." NE: (...) "Nos 

 
4à 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: [...] 
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 
segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Fe-
deral, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de 
mandato eletivo e candidato à reeleição. 
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termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral 'a concessão do regis-

tro de candidatura (...) dar-se-á somente com o afastamento de fato' (...)". 

(TSE, Ac. no 23.200, de 23.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

"Regist o de a didatu a. Re u so o di io. Desi o pati ilizaç o. Tesou ei o 
de e tidade p evide i ia. P ova e ue ida e  i pug aç o. P oduç o. 
Possi ilidade. áfasta e to de fato. Co t ov sia. Do u e tos ju tados o  a 
o testaç o. álegações fi ais. Falta de opo tu idade. Re u so a ue se deu 

p ovi e to." NE: Tesou ei o do I stituto de P evid ia da ásse l ia 
Legislativa do Estado; a didatu a a deputado estadual; o T i u al e te deu 

ue " ...  o afasta e to deve se  de fato, ou seja, o ue i po ta pa a fi s de 
elegi ilidade é ue o a didato efetiva e te ão te ha dese pe hado o -
a go ou a fu ção pú li a. ássi , a alegaç o de ue, apesa  de exo e ado h  

lo go te po da fu ç o de tesou ei o, o a didato exe ia a atividade de fato 
deve se  apu ada pelos eios a íveis, i lusive po  p ova teste u hal. ... " 
T“E,àá .à oà . ,àdeà . . ,à el.àMi .àFe a doàNeves.  

 

Essa incompatibilidade entre o exercício de função pública e a candidatura 

justifica-se pela necessidade de se salvaguardar a igualdade de forças na disputa eleitoral.  

Com efeito, milita em favor dos funcionários públicos a superioridade de 

oportunidades relativamente aos demais adversários, podendo advir, daí, desequilíbrios no 

processo eleitoral. 

Constituindo-se o status de servidor público em causa de inelegibilidade, cabe 

ao candidato, para nela não incorrer, desincompatibilizar-se de suas funções, no prazo que a lei 

estabelece. E mais, cabe-lhe, junto ao pedido de seu registro, provar documentalmente sua 

efetiva desincompatibilização, via documentação idônea. 

Nessa linha de raciocínio, leciona Edson de Resende Castro:  

Pe e e-se que o que atrai a inelegibilidade é exatamente o exercício 
das funções do cargo ocupado pelo candidato. Para livrar-se da inelegi-
bilidade, basta que o candidato se desincompatibilize das funções, 
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observado o prazo recomendado pelo texto constitucional. Assim, a de-

sincompatibilização é forma de afastamento da inelegibilidade resul-
tante do exercício de certas funções. Esse afastamento, que em alguns 
casos se dará por simples licença (para os funcionários públicos efeti-
vos), em outros por exoneração (para os servidores ocupantes de cargo 
em comissão) e em outros por renúncia (para os titulares de mandato 
eletivo), resolve a inelegibilidade, se observados os prazos fixados na 
lei à Cu soàdeàDi eitoàEleito al.à ªàed.à ev.àeàatual.àBelo Horizonte: Del 
Rey, 2016, p. 161. Grifo no original). 

 

A propósito do tema, a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que 

o deferimento do registro de candidatura não prescinde da prova do afastamento do exercício 

da função pública incompatível com a candidatura: 

Re u so o di io. Regist o de a didatu a. ...  Lei Co ple e ta  o 
/ 0. “e vido  pú li o. N o- o p ovaç o de afasta e to de a go 

pú li o. I elegi ilidade o figu ada. ...  . Co etas as azões 
expe didas o pa e e  ofe tado pelo Mi ist io Pú li o Eleito al: i  asu, 
ao e o e te foi dada a opo tu idade pa a egula iza  os ví ios 
p ese tes e  seu e ue i e to de egist o. ássi , após o julga e to de 
seu egist o, p e luiu pa a o e o e te a ha e de egula iza  as falhas 
e o t adas o e ue i e to, se do i te pestiva a ju tada da ópia do 
Di io Ofi ial de fls.  fl. . . E  e ue i e to de egist o de 
a didatu a, esta Co te ad ite a ju tada poste io  de do u e tos 
ua do esta o foi opo tu izada a i st ia o di ia e ua do o 

do u e to falta te a a etou o i defe i e to do pedido de egist o. 
N o  o aso p ese te os autos, pois, a i st ia o di ia, o o a 
e o e te foi otifi ado pa a o p ova  seu afasta e to, o p azo 

legal, do a go pú li o ue o upa. I apli vel, o aso, a “ú ula o  
desta Co te. . Re u so o di io o p ovido. à á .àdeà . . à oà‘Oà
oà . ,à el.àMi .àJos àDelgado.  

 

Conforme demonstra o anexo 02, o pré-candidato Ramires Farias dos 

Num. 11029927 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: ARI MARTINS ALVES FILHO - 30/09/2020 22:21:35
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093022213525800000010531718
Número do documento: 20093022213525800000010531718



 

 

 
 

MINI“TÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
P‘OMOTO‘IáàELEITO‘áLàDáà ªà)ONáàELEITO‘áL 

A a ge: Ba o Du o, Passage  F a a do Piauí, “ão F lix do Piauí, P ata do Piauí, 
“a ta C uz dos Milag es e “ão Miguel da Baixa G a de 

 

__________________________________à àdeà à_____________________________________ 
‘uaàMa oelà“oa esàTeixei a,à ºà ,àCe t o,àBa oàDu o/PI, 

àTelefo eàGe al:à à - ,àCelula àI stitu io al:à à - ,à 
CEPà . - ,àE- ail:àpj. a odu o@ ppi. p.  

Santos, possui vínculo, com a atual administração de Passagem Franca do Piauí, sendo Se-

cretário Municipal, sendo tal administração essa exercida pelo tio do impugnado, Raislan 

Farias dos Santos. 

In casu, não se vê nos autos, particularmente no anexo que cuida do candi-

dato da referência, a prova do seu afastamento, mediante licença, exoneração ou renúncia, 

no prazo estabelecido em lei. 

Assi , a te a aus ia de o p ovação de desi o pati ilização do 

e ue ido, o Mi ist io Pú li o Eleito al se a ifesta pela i p o ed ia do p ese te egist o 

de a didatu a. 

 

Da Pu li idade o o o dição de efi á ia dos atos ad i ist ativos  

 Po  opo tu o, i po ta te o se va  ue a desi o pati ilização de di eito 

ope a-se edia te ato ad i ist ativo idô eo, ual seja, exo e ação ou li e ça, a depe de  

do aso, o  sua e essá ia pu li ação e  Diá io Ofi ial, te do e  vista se  a pu li ação 

o dição de efi á ia dos atos ad i ist ativos. 

A Carta Política em vigor, em seu art. 37, constitucionalizou a moralidade, cog-

nada com a publicidade dos atos e decisões administrativos. Esta, a publicidade, é mero coro-

lário daquela. Sem a obrigatoriedade da publicação daquilo que realiza a Administração, seriam 

embalde, não só a juridicização da moralidade, elevada, agora, à condição de princípio consti-

tucional, como inúmeras outras providências e um verdadeiro instrumental de natureza pro-

cessual postos à disposição da sociedade, a que a Constituição Federal erige em fiscalização da 

atividade administrativa. Em tal sentido, leciona Ataliba: 
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Toda pessoa, todo cidadão tem direito a informar-se e, portanto, saber as coi-
sas que estão sendo decididas pelo Estado. Daí a conatural publicidade de todo 
ato administrativo. Não só a todos é assegurado acesso à informação (art. 51, 
XIV da Constituição Federal) como, evidentemente, de modo mais intenso e 
especial, informações ligadas aos negócios públicos, às atividades dos servido-
res públicos, a começar do Presidente e dos Ministros. Claro que esse direito 
de informações tem sua mais conspícua forma de expressão e campo ideal de 
aplicação na área pública - nas repartições públicas - mesmo porque não se 
resolvem negócios particulares com o Ministro de Estado e nem há negócios 
privados praticados por agentes públicos, no exercício de funções públicas. 
Tudo é público (quer dizer: do povo, porque esta palavra vem do latim: publi-

cum, que significa rigorosamente do povo, quer dizer: de todos os cidadãos. 
(Conf. Geraldo Ataliba - Eficácia do Ato Administrativo -Publicação, in Revista 
de Direito Público, nº 99, págs. 18/19). 
 
 

Por isso, a Constituição Federal impôs ao administrador a maior transparência 

possível na realização de suas atividades, ao dispor, no art. 5º, inciso XXXIII: 

 
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja impres-
cindível à segurança da sociedade e do Estado. 
 
 

A publicidade transformou-se, assim, em condição essencial dos atos e deci-

sões administrativas. Antes da publicação, os atos e decisões não têm aptidão para produzir 

qualquer efeito jurídico; sem a publicação e com a completude indispensável ao conheci-

mento da sociedade, como um todo, são ineficazes, nulos, sem qualquer efeito jurídico, os 

atos administrativos não publicados.  

Quando se interliga aos atos as decisões administrativas, é porque estas estão 

contidas no preceito constitucional (art. 37), já que a Lei Maior pretendeu preservar não apenas 

algumas, mas a totalidade das atividades da Administração Pública. 
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O princípio da publicidade obriga a Administração Pública a expor todo e qual-
quer comportamento que lhe diga respeito. É esse princípio que confere cer-
teza às condutas estatais e segurança aos administrados. A publicidade resulta, 
no Estado Contemporâneo, do princípio democrático segundo o qual sendo o 
poder do povo (art. 10, parágrafo único, da C.F./88) e, conseqüentemente, 
sendo o Estado o próprio povo reunido e constituído sob determinado modelo 
de Direito, para atingir seus objetivos definidos sistematicamente, tudo o que 
a pessoa estatal faça ou deixe de fazer, enfim, todos os seus comportamentos, 
devem ser do conhecimento público. Considerando-se que a democracia que 
se põe à prática contemporânea conta com a participação direta dos cidadãos, 
especialmente para efeito de fiscalização e controle da juridicidade e da mo-
ralidade administrativa, há que se concluir que o princípio da publicidade ad-
quire, então, valor superior àquele antes constatado na história, pois não se 
pode cuidar de exercerem os direitos políticos sem o conhecimento do que se 
passa no Estado (Marília Mendonça Morais - O Princípio da Publicidade, in 

Princípios Informadores do Direito Administrativo, pág. 253). 
 
 

Inexistem, assim, decisões administrativas implícitas ou secretas, ou, ainda, 

eivadas de omissões ou incompletudes que lhes tornem incompreensíveis, em seu conteúdo, à 

coletividade. Se o objetivo maior da publicidade é o de levar ao conhecimento de todos os ci-

dadãos o que se realiza no âmbito dos órgãos administrativos, cujas atividades, de modo geral, 

devem se revestir da mais límpida transparência, publicar-se uma decisão ou um ato adminis-

trativo sem um mínimo de justificação que possibilite a compreensão, pelo vulgo, de seu con-

teúdo, e pelos que encarnam, por determinação legal, a sua conformidade com a lei, equivale 

a não publicar. 

 Essa é, assim, na prática diuturna de alguns setores, uma forma de burlar o 

princípio constitucional, escondendo dos cidadãos, de modo geral, o verdadeiro conteúdo do 

ato ou da decisão e, quiçá, os seus próprios objetivos. 

A publicidade é requisito de eficácia e moralidade, e não de forma. Por esta 

azão,àe fatiza àosàju istas,à osàatosài egulares não se convalidam com a publicação, nem os 

regulares a dispensam para sua exequi ilidadeàeàefi ia.  
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Além disso, a  pu li idade,àadve teàJos àáfo soàdaà“ilva,à se p eàfoiàtidaà o oà

um princípio administrativo porque se entende que o Poder Público, por ser público, deve agir 

com a maior transparência possível, a fim de que os administrados tenham, a toda hora, conhe-

cimento do que os administradores estão fazendo. Especialmente exige-se que se publiquem 

atos que devam surtir efeitos externos, fora dos gãosàdaàád i ist ação.  

A publicidade preconizada na Constituição Federal (art. 37) é corolário do di-

eitoàdeài fo açãoà a t.à º.àXXXIII ,àpo ua to,àpelaàdi çãoàdoàp e eitoà o stitu io al,à todosà

têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da so iedade.  Assim, embora 

não tenha o otaçãoàdeàa soluta,às àe o t aàli iteà aàdefesaàdaài ti idadeàdoàad i ist ado,à

aàsegu a çaàdaàso iedadeàouà aàsegu a çaàdoàEstado .àNessesà o fi s,àestãoàoàsigiloà a ioà

e a proibição de a Fazenda Pública informar sobre a situação financeira dos contribuintes. 

Ensina, ainda, Cretella Júnior, que a publicidade o t ap e-se ao segredo, à 

clandestinidade. Público é o ato ou fato de que todos tenham ciência . É a finalidade da publi-

cação a ciência de todos, sendo que, a publicação dos atos se faz no órgão oficial ou através de 

edital afixado em lugar público. Nesse sentido, vejamos:  

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CESSÃO DE SERVIDOR - CONTRAPRESTAÇÃO - 
PROVA DOCUMENTAL - FALTA DE PUBLICIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - 
ÕNUS DO MUNICÍPIO - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO E O SEGUNDO IMPRO-
VIDO. 1. Segundo a doutrina, violar um princípio é muito mais grave que 
transgredir uma norma qualquer. (Celso Antônio Bandeira de Mello Curso de 
Direito Administrativo. 15. ed. ref. amp. e atual. São Paulo: Malheiros Edito-
res, 2003); Os atos e contratos administrativos que omitem ou desatende-

rem à publicidade necessária não só deixam de produzir seus regulares efei-

tos como se expõem a invalidação por falta desse requisito de eficácia e 

moralidade. (Hely Lopes Meirelles : Direito Administrativo brasileiro. 29. ed. 
atual. São Paulo: Malheiros; 2004). 2. A cessão de servidores públicos ou 

Num. 11029927 - Pág. 17Assinado eletronicamente por: ARI MARTINS ALVES FILHO - 30/09/2020 22:21:35
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093022213525800000010531718
Número do documento: 20093022213525800000010531718



 

 

 
 

MINI“TÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
P‘OMOTO‘IáàELEITO‘áLàDáà ªà)ONáàELEITO‘áL 

A a ge: Ba o Du o, Passage  F a a do Piauí, “ão F lix do Piauí, P ata do Piauí, 
“a ta C uz dos Milag es e “ão Miguel da Baixa G a de 

 

__________________________________à àdeà à_____________________________________ 
‘uaàMa oelà“oa esàTeixei a,à ºà ,àCe t o,àBa oàDu o/PI, 

àTelefo eàGe al:à à - ,àCelula àI stitu io al:à à - ,à 
CEPà . - ,àE- ail:àpj. a odu o@ ppi. p.  

qualquer ato que os coloca à disposição de qualquer entidade, pública ou 
privada, têm caráter precário e provisório. Prorrogada, porém, com ônus 
pelo Município, deve esse arcar com os valores correspondentes, à mingua 
de qualquer indicativo do exercício do poder hierárquico ou disciplinar. 3. A 
percepção de salários por servidor público, como pelo privado, constitui di-
reito fundamental insculpido na CF, e pena de sufragar o enriquecimento ilí-
cito do Município, não há como admitir contracheque com saldo zero, ve-
dado por lei, o que, de resto, não foi contestado pelo réu. 4. Dar provimento 
ao primeiro recurso e negar ao segundo. (TJ-MG - AC: 10433150094905001 

MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de 

Publicação: 01/02/2019). 

 

Assim, a publicidade é imperativo constitucional, ao assegurar aos cidadãos o 

acesso às informações ligadas aos negócios públicos, às atividades dos serviços públicos, e, por 

isso mesmo, a Constituição Federal impôs aos órgãos da Administração o dever de prestá-las 

na forma e no prazo consignados em lei, sob pena de responsabilidade, com ressalva para aque-

las cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Assim, a publicidade 

dos atos é condição de sua eficácia, pois não produzem efeitos os atos ou decisões adminis-

trativas implícitas ou secretas. 

Busca-se, portanto, com a publicação dos atos administrativos evitar, por 

exe plo, as ha adas po ta ias de gaveta , ue expedidas, as ão pu li adas, ão t  

eficácia jurídica, apenas aparentando serem válidas, mas sem a sua real evidenciação legal e 

fática.  

Na linha do acima exposto, nos presentes autos, constatou-se que não 

houve respeito ao referido imperativo constitucional, uma vez que não fora publicado em 

órgão oficial o ato de exoneração do impugnado, o que, por consequência, impede reconhe-

cer como atendido o requisição da desincompatibilização, para fins de candidatura a mandato 

eletivo. 
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III – DO“ PEDIDO“  
 

Em face do exposto, verificada a afronta nítida ao princípio republicano, com 

clara, tentativa de perpetuação do poder do grupo familiar do impugnado e ante a ocorrência 

de inelegibilidade reflexa, bem como pela ausência de prova de desincompatibilização e con-

sequente publicação oficial, requer o Ministério Público Eleitoral:  

 

1)   Seja recebida a presente e juntada aos autos do registro de candidatura 

do Impugnado; 

2)   Seja determinada a notificação do Impugnado para a defesa que tiver, no 

prazo de 07 (sete) dias; 

3)   Estando a matéria fática provada por documentos, sem necessidade de 

dilação probatória, em razão da ocorrência de inelegibilidade reflexa ante a nítida tentativa de 

perpetuação no poder por parte do grupo familiar do impugnado, seja julgada procedente a 

impugnação para indeferir-se o pedido de registro de candidatura do Impugnado; 

4) Se a matéria fática, com os documentos desta inicial e da contestação, es-

tiver suficientemente provada quanto à ausência de desincompatibilização e ausência de publi-

cidade oficial de ato administrativo, sem necessidade de dilação probatória, seja julgada proce-

dente a impugnação para indeferir-se o pedido de registro de candidatura do Impugnado; 

 

Barro Duro, 30 de setembro de 2020.  

 

assi ado digital e te  

ARI MARTIN“ áLVE“àFILHOà  
P o oto àdeàJustiça 

P o oto àdeàJustiçaàtitula àdaàCo a aàdeàBa oàDu o/PI 
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