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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

Promotoria Eleitoral da 51.ª Zona – Coremas/PB 
 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (ÍZA) DE DIREITO DA 
51ª ZONA ELEITORAL DE COREMAS/PB 
 

 
PROCESSO Nº: 0600141-84.2020.6.15.0052 
IMPUGNADO: CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA 
NATUREZA: REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
 
 

 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, à presença de Vossa 
Excelência, com o tradicional respeito, nos autos da ação de impugnação ao registro 
de candidatura em epígrafe, oferecer PARECER nos seguintes termos: 

 

R E L A T Ó R I O 

 

Versa o presente feito sobre Ação de Impugnação ao 
Registro de Candidatura (AIRC), proposta pela COLIGAÇÃO “POR UMA NOVA SÃO 
JOSÉ”, em desfavor de CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA, nos autos do 

processo em epígrafe (RRC). 
 
A priori, a coligação impugnante aduz que o requerido foi 

condenado pelo juízo a quo, em razão da prática de improbidade administrativa, 
conforme o processo nº. 037.2007.002.088-0. A referida sentença impôs ao 
impugnado a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos. 

 
Após isso, o demandado passou a apresentar recursos em 

face da sentença referida.  
 
Alega a coligação impugnante que, no caso em comento, 

ocorreu a coisa julgada material, uma vez que o Ministro Marco Aurélio não admitiu 
e não recebeu os embargos de divergência opostos pelo requerido. 

 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação 
e pugnou pela improcedência da AIRC. 

 

As partes apresentaram Alegações Finais, e, ainda, 
juntaram a “certidão de objeto e pé” e as movimentações do processo mencionado. 

 

Os autos vieram com vistas ao Parquet para 
manifestação.  

 

Eis o breve relatório. 
 



Sem maiores delongas, compulsando os autos, verifica-se 

que Cláudio Antônio Marques de Sousa está elegível. Explico. 
 

Como se sabe, o requerido foi condenado à suspensão 
dos direitos políticos, em razão de violar os princípios administrativos. Vejamos 
partes da sentença: 

 

 
 

 
 

Após uma breve consulta ao site do STF (link: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5687378), por meio da 
numeração do processo acima transcrito, nota-se que a referida decisão não 

transitou em julgado. 
 
In casu, a impugnação do registro de candidatura não 

encontra respaldo jurídico. A Lei Complementar nº 64/90 aponta como condição de 
elegibilidade o pleno gozo dos direitos políticos, o que se tem no caso, pois ainda 
não transitou em julgado a sentença condenatória. 

 
A condenação por ato ímprobo pode gerar causa de 

inelegibilidade. No entanto, é preciso avaliar se o caso se enquadra nas hipóteses 

legais, quais sejam: 1) condenação por decisão judicial transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial colegiado; 2) a decisão judicial deve prever, dentre as 
sanções cominadas ao agente ímprobo, a suspensão de direitos políticos; 3) a 

consecução de ato doloso de improbidade administrativa; 4) o ato ímprobo deve ter 
gerado enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros ou dano ao Erário, 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5687378


dispensada a cumulação entre ambos os requisitos para fins de incidência da causa 

de inelegibilidade. 
 

A reprimenda judicial hipotecada por órgão colegiado não 
imputou o enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros ou dano ao erário (v. 
sentença anexa). Além disso, a referida sentença ainda não transitou em julgado. 

 
Superado essa questão, observa-se que o candidato 

supracitado apresentou os documentos exigidos por lei, demonstrando preencher 

todas as condições de elegibilidade. 
 

Frente a isso, tem-se que, no caso em apreço, o 

requerido pode ser candidato a Prefeito no Município de São José da Lagoa 
Tapada nestas eleições de 2020, pois, preencheu os requisitos gerais que 
os interessados precisam apresentar para a candidatura e, ainda, está 

elegível, conforme as disposições da LC nº 64/1990. 
 
Destarte, as razões acima delineadas indicam que o 

deferimento do registro de candidatura do requerido é medida que se impõe, nos 
termos acima exclamados.  

 
Convém registrar que causas supervenientes relacionadas 

às condições de elegibilidade, sobretudo se tiverem sede constitucional, podem ser 
enfrentadas no momento próprio, com as repercussões eleitorais atinentes à 
especie. 

 
I- CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, vem o MINISTÉRIO PÚBLICO 
ELEITORAL requerer que seja deferido o pedido de registro de candidatura do 
requerido de CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA. 

 
Pede deferimento. 
 

      Pombal/PB, data e assinatura eletrônicas. 
 
 

LEIDIMAR ALMEIDA BEZERRA 
Promotor Eleitoral 


