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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
 24ª ZONA ELEITORAL – JOSÉ DE FREITAS/PI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 24ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ 

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  seu  promotor  em  exercício

nesta 24ª Zona Eleitoral, no regular exercício da delegação legal que lhe é conferida pelo

art.  78 da LC n.º  75/93, vem,  com fundamento  no  art.  3º  da  LC n.º  64/90,  propor  a

presente  AÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO  DO  REGISTRO  DE  CANDIDATURA (AIRC)  de

ROBERT DE ALMENDRA FREITAS, devidamente qualificado nos autos do Pedido de

Registro nº 0600051-79.2020.6.18.0024 (PJE), pelas razões de fato e de direito a seguir

expostas.

Robert de Almendra Freitas teve seu pedido de Registro de Candidatura

requerido  pela  Coligação  FRENTE  DE  RECUPERACAO  DE  JOSE  DE  FREITAS,

composta pelo Partido Verde (PV), Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e Partido da

Social  Democracia  Brasileira (PSDB),  com intuito  de  disputar  a  eleição  Municipal  do

corrente ano ao cargo eletivo de prefeito municipal, entretanto, seu registro merece ser

INDEFERIDO, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas.

1-DOS  DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  AO  REGISTRO  DE

CANDIDATURA

Para fins de requerimento do Registro de Candidatura, o pretenso candidato

ao cargo eletivo  deve,  além de preencher  as condições de elegibilidade previstas  no
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artigo 14, §3º da Constituição Federal, encaminhar à Justiça Eleitoral alguns documentos

que comprovem a sua aptidão à candidatura.

A Lei  nº  9.504/97,  bem como  a  Resolução  nº  23.609/2019,  elencam os

documentos que devem acompanhar o pedido de registro de candidatura, a saber:  I –

cópia da ata da convenção; II  – autorização escrita do candidato;  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 ano anterior; VI – certidão de

quitação eleitoral;  VII – certidões criminais  fornecidas pelos órgãos de distribuição da

Justiça Eleitoral, Federal e Estadual, de 1ª e 2ª grau; VIII – fotografia do candidato, nas

dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral;  IX –  propostas defendidas

pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da República. Além

disso, é ainda necessário que o requerente apresente: X – comprovante de escolaridade;

XI – prova de desincompatibilização, quando for o caso. 

Avaliado o presente requerimento no Sistema PJE, com auxílio da página

eletrônica  divulgacandcontas (http://divulgacandcontas.tse.jus.br),  percebeu o Ministério

Público a AUSÊNCIA   d  a certidão criminal da 1ª Instância da Justiça Federal.

Foi anexado aos autos, equivocadamente, como certidão criminal da Justiça

Federal de 1ª Grau, a do 2ª Grau da Justiça Federal, ou seja, certidão oriunda do TRF da

1ª Região.

Além disso, foi anexado, também erroneamente, como certidão criminal da

Justiça Federal de 2ª Grau, documento oriundo do TRF da 2ª Região, ou seja, de tribunal

federal que não possui jurisdição no Piauí.

O  Ministério  Público  tentou  gerar  a  certidão  que  está  ausente,  com  a

finalidade  de  averiguar  a  presença,  ou  não,  de  antecedentes  criminais

(https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/), porém, obteve a seguinte mensagem:  

“Com base nas informações digitadas, o sistema não pode emitir a

certidão, pois  foi  detectada  como  positiva  ou  ocorreu

homonímia (nomes  semelhantes).
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Assim, para a emissão da certidão, o requerente deverá dirigir-se à

Seção de Certidões localizada no edifício-sede da Justiça Federal ,

das 9:00 às 18:00 hs (Endereço: Edifício-sede: Av. Miguel Rosa, nº

7315  -  Bairro  Redenção

CEP: 64018-550, Teresina/PI).”

Logo,  ausente  documento  imprescindível  para  fins  de  registro  de  candidatura,

ainda mais com indícios de que a certidão está positiva, o presente registro não merece

ser  deferido,  com fulcro  no  artigo  11,  inciso  VII  da  Lei  9.504/97  e  na  Resolução  Nº

23.609/2019. 

Nesse sentido:

ELEIÇÕES  2016.  RECURSO  ELEITORAL.  REGISTRO  DE

CANDIDATURA.  CONDIÇÃO  DE  REGISTRABILIDADE.

AUSENCIA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS. INDEFERIMENTO DO

REGISTRO DE CANDIDATURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.  01. O deferimento do registro

de candidatura está condicionado ao cumprimento das condições de

registrabilidade, dentre as quais está a apresentação de certidões

negativas emitidas a partir do CPF válido do candidato, o que não foi

providenciado no caso. 02. Indeferimento do registro de candidatura.

Manutenção da  sentença.  03.  Conhecimento  e  desprovimento  do

recurso.  (TRE-MA - RE: 11347 CAJARI - MA, Relator: RICARDO

FELIPE  RODRIGUES  MACIEIRA,  Data  de  Julgamento:

06/10/2016, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,

Data 06/10/2016)
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2 - DA AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DE OBJETO E PÉ ATUALIZADAS

Das certidões criminais que a Coligação anexou em nome do impugnado

Robert de Almendra Freitas, vislumbrou-se que a de 1º Grau da Justiça do Estado do

Piauí  consta  diversas  anotações:  0000242-16.2008.8.18.0029;  0000428-

10.2006.8.18.0029;  0000390-22.2011.8.18.0029;  0000015-84.2012.8.18.0029;  0000016-

69.2012.8.18.0029; 0000378-71.2012.8.18.0029; 0000076-71.2014.8.18.0029.

Obtendo-se certidão positiva, a Resolução nº 23.609/2019    do TSE   é clara

em seu artigo 27, § 7º ao estabelecer que “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.”

Ocorre  Excelência,  que  NENHUMA  CERTIDÃO  DE  OBJETO  E  PÉ

ATUALIZADA FOI JUNTADA ao presente procedimento, informando e atestando qual o

andamento processual em cada um dos processos.

Assim, diante de mais uma irregularidade, o registro de candidatura merece

ser  indeferido,  com fundamento  no  artigo  27,  §7º  da  Resolução  nº  23.609/2019  do

Superior Tribunal Eleitoral.

3 - DA INELEGIBILIDADE DO IMPUGNADO

O  direito  de  ser  votado,  também  chamado  de  sufrágio  passivo  ou  jus

honorum,  possui  requisitos  constitucionais  e  infraconstitucionais que  podem  ser

resumidos  em  dois  blocos:  (i)  as  condições  de  elegibilidade  e  (ii)  as  hipóteses  de

inelegibilidade. 

Para o exercício da plena capacidade eleitoral passiva, é imprescindível que

o  pretenso  candidato possua  as  condições  de  elegibilidade  previstas  na  Constituição

Federal  (CF/1988)  e,  ainda,  não  incida  em  nenhuma  hipótese  de  inelegibilidade

constitucional ou infraconstitucional (LC 64/90).
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A elegibilidade  consiste  na  conformação  ou  adequação  do  indivíduo  ao

regime jurídico estabelecido para o processo eleitoral. A CF/88 prevê, em seu art. 14, § 3º,

as condições de elegibilidade, ou seja, os requisitos positivos que determinado indivíduo

deve possuir para que possa validamente ser candidato, sendo uma delas de especial

interesse à presente impugnação, qual seja: o pleno exercício dos direitos políticos (inciso

II).

 Os direitos políticos consistem no direito do cidadão participar de forma

direta ou indiretamente do Governo e da formação do Estado, podendo o referido direito

ser suspenso ou perdido. 

Nessa  perspectiva,  o  art.  15,  inciso III,  da  CF/88 estabelece  que  a

condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, acarreta a

suspensão dos direitos políticos do condenado. Durante esse período, não pode o

condenado exercer  a  sua  capacidade eleitoral  ativa  (direito  de  votar)  e  passiva

(direito de ser votado).

Os  efeitos  da  suspensão  dos  direitos  políticos  cessam  apenas  com  a

extinção ou o cumprimento da pena, sendo irrelevante a ocorrência de reabilitação ou a

existência de prova de reparação de danos,  a teor do que dispõe a  Súmula nº 9 do

Tribunal Superior Eleitoral.

Paralelamente  às  condições  de  elegibilidade, há  as  hipóteses  de

inelegibilidade,  que  consistem  no  conjunto  de  situações  concretas  definidas  na

Constituição e em Lei Complementar que impossibilitam determinada candidatura.

O art.  14, § 9º, da CF/88 determinou a edição de lei  complementar para

tratar de outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a

probidade  administrativa;  a  moralidade  para  exercício  de  mandato,  considerada  vida

pregressa do candidato; e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência

do  poder  econômico  ou  o  abuso  do  exercício  de  função,  cargo  ou  emprego  na

administração direta ou indireta. Diante disso, surgiu a LC 64/90.

Da leitura da referida lei complementar, percebe-se que o artigo 1º, inciso I,

alíneas “e” (rol de crimes) e “l” (caso de improbidade administrativa), retratam sobre
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ilícitos  cuja  condenação  acarretam inelegibilidade  pelo  prazo  de  8  anos  após  o

cumprimento da pena. Transcrevo-o: 

Art. 1º São inelegíveis:  I - para qualquer cargo:  e)   os que forem
condenados,  em  decisão  transitada  em  julgado  ou  proferida  por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:   
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e
o patrimônio público; 
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de
capitais e os previstos na lei que regula a falência; 
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; 
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à
perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; 
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 
7.  de  tráfico  de  entorpecentes  e  drogas  afins,  racismo,  tortura,
terrorismo e hediondos; 
8. de redução à condição análoga à de escravo; 
9. contra a vida e a dignidade sexual; e 
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
(...)
l -   os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em
decisão  transitada  em  julgado  ou  proferida  por  órgão  judicial
colegiado, por  ato  doloso  de  improbidade  administrativa que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a
condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena 

Logo, realizando uma interpretação da CF/88 em conjunto com a LC 64/90,

tem-se a seguinte situação: no lapso temporal entre a condenação definitiva e a extinção

da punibilidade, falta ao condenado condição de elegibilidade, bem como lhe é imputada

hipótese de inelegibilidade.  Cumprida  a  pena,  o  indivíduo readquirirá  sua capacidade

eleitoral ativa (direito de votar), porém, deve aguardar 8 anos após cumprida a pena

para  não  ser  considerado  mais  inelegível  e  readquirir,  consequentemente,  sua

capacidade eleitoral passiva.

Pois bem, analisando detidamente a situação do impugnado pelos sistemas

que  o  Ministério  Público  possui  acesso,  denotou-se  a  existência  de  uma  decisão
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monocrática (doc. anexo) no mandado de segurança nº 0754243-74.2020.8.18.0000, em

que houve o deferimento de pedido, em sede de liminar, determinando que o Tribunal de

Contas Estadual (TCE) receba o Recurso de Revisão TC/00950/2020, suspendendo-se

os  efeitos  do  acórdão  nº  2.291-O/2017  que  julgou  as  contas  do  ex-prefeito,  ora

impugnado.

Ocorre que, não obstante o acórdão oriundo do TCE estar com seus efeitos

suspensos, o impugnado ROBERT DE ALMENDRA FREITAS FOI CONDENADO PELA

JUSTIÇA FEDERAL  de  1ª  Instancia  (Seção  Judiciária  do  Piauí)  por IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA em 01/07/2013.

Reproduzo o dispositivo da sentença (doc. anexo): 

“Diante  dessas  considerações,  resolvo  o  mérito  para  julgar

parcialmente  procedentes  os  pedidos  formulados  pelo  Ministério

Público Federal e , assim, condenar Robert de Almendra Freitas e

Haroldo Sampaio de Araújo como incursos no art. 11 , I da Lei nº

8.429/92 aplicando-se as penas previstas no art, 12, III, do mesmo

diploma legal e assim, obedecido o princípio da proporcionalidade:

a) Suspender os direitos políticos  dos requeridos por 3 (três)

anos, após o trânsito em julgado desta sentença (art. 20 da Lei

nº  8.429/92),  expedindo-se  o  correspondente  expediente  ao

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; b) Condenar os requeridos

ao  pagamento  solidário  de  multa  civil  no  valor  de  R$  15.000,00

(quinze mil reais), na proporção ode 50% (cinquenta por cento) para

cada um, conforme art. 12, III da Lei nº 8.429/92, a ser revertido em

favor do fundo de que cogita o art.  13 da LACP; c) Condenar os

requeridos ao pagamento  de custas  processuais e  honorários de

advogado que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de

50% (cinquenta por cento) para cada um, em favor do fundo de que

trata o art 13 da LACP (art. 19 da LACP c/c art. 20 do CPC).” (Grifei)
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Irresignado,  o  impugnado  ROBERT DE ALMENDRA FREITAS exerceu o

duplo  grau  de  jurisdição,  chegando  o  feito  até  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ),

contudo, por unanimidade, foi mantida a sentença vergastada pelo MM Juiz Federal de 1ª

instância, ocorrendo o TRÂNSITO EM JULGADO do acórdão em 12/02/2016, conforme

certidão de trânsito e termo de baixa (doc. anexo).

Diante disso, consoante o ofício nº 70/2017-GAJUS-1ª Vara/PI (doc. anexo),

foi solicitado junto ao Tribunal Regional Eleitoral para que procedesse com a suspensão

dos  direitos  políticos,  pelo  prazo  de  03  (três)  anos  a  partir  do  trânsito  em  julgado

(12/02/2016), do impugnado Robert de Almendra Freitas.

Ultrapassado  os  03  (três)  anos  determinados  na  sentença,  sobreveio

decisão  assinada  em  11/03/2020  (doc.  anexo)  determinando  a  retirada  do  Cadastro

Nacional de Eleitores do registro relativo à suspensão dos direitos políticos do impugnado

- decorrente da condenação por improbidade administrativa - reconhecida nos autos do

processo nº 6343-26.2010.4.01.4000.

Claro e evidente que os 03 (três) anos de pena se esgotaram no ano de

2019, contudo, de acordo com a fundamentação acima mencionada, a Lei Complementar

64/90  determinou  em  seu  artigo  1º,  inciso  I,  alínea  “l”,  que  são  INELEGÍVEIS  A

QUALQUER CARGO o  s que   forem condenados à suspensão dos direitos políticos  ,

em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso

de    improbidade  administrativa    que  importe  lesão  ao  patrimônio  público  e

enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do

prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.

Logo, considerando que o período de inelegibilidade se estenderá por mais

08 anos após o fim da pena imposta na sentença,  o impugnado Robert de Almendra

Freitas só poderá ser considerado elegível a partir de 2027 (dois mil e vinte e sete).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,  considerando  o acima delineado e os documentos anexos

ao presente feito, o Ministério Público Eleitoral requer: 
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a) Seja recebida a presente IMPUGNAÇÃO juntada ao pedido de registro

de candidatura do impugnado, conforme preleciona o art. 40, § 1º, da Resolução do TSE

nº 23.609/2019;

b) Seja  determinada a notificação do Impugnado para apresentação de

sua defesa, nos termos do artigo 4º da LC 64/90;

c) Tratando-se de matéria jurídica e fática já integralmente comprovada nos

autos e documentos anexos, seja JULGADA PROCEDENTE   a impugnação para que seja

indeferido o  pedido  de  registro  de  candidatura  de  ROBERT  DE  ALMENDRA

FREITAS;

d)  Entretanto, caso V. Exa. entenda pela necessidade de outra produção

probatória além da documental  já acostada, protesta o Ministério Público Eleitoral  por

todos os meios de prova admitidos pelo ordenamento jurídico em vigor.

José de Freitas-PI, 30 de setembro de 2020.

SÉRGIO REIS COELHO

Promotor Eleitoral
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