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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA ELEITORAL DA 70ª ZONA DA CIDADE DE
SANTA LUZIA – MA
 
 
 
 
DHEICK SOUSA SILVA, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/MA nº 11.521, com
endereço profissional na Rua da Prainha, 46, Centro, Santa Luzia – MA, CEP 65390-000, vem,
tempestiva e respeitosamente, perante de V. Exa., com fulcro no Art. 44 da resolução nº 23.609,
de 18 de dezembro de 2019, apresentar NOTÍCIA DE INEGIBILIDADE de FRANCILENE
PAIXÃO DE QUEIROZ.
DA TEMPESTIVIDADE DOS FATOS
            Ao tomar conhecimento do pedido de registro de candidatura de FRANCILENE PAIXÃO
DE QUEIROZ, imediatamente o noticiante tratou de buscar maiores informações sobre a sua
elegibilidade, pois já tinha conhecimento de eventual impedimento.

Desta análise, sobressaíram evidências de que a précandidata não atende às condições
legalmente estabelecidas para a candidatura, qual seja, as condições estabelecidas no artigo 1º,
inciso I, alínea e, item 5 da lei Complementar 64/90, razão pela qual move a presente
impugnação.
DA LEGITIMIDADE PARA A APRESENTAÇÃO DA NOTÍCIA

Nos termos da resolução nº 23.609, de 18 de dezembro de 2019:
Art. 44. Qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos pode, no prazo de 5
(cinco) dias contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro, dar
notícia de inelegibilidade ao órgão competente da Justiça Eleitoral para apreciação
do registro de candidatos, mediante petição fundamentada.
§ 1º A notícia de inelegibilidade será juntada aos autos do pedido de registro
respectivo.
§ 2º Quando não for advogado ou não estiver representado por este, o noticiante
poderá apresentar a notícia de inelegibilidade em meio físico diretamente ao Juízo
competente, que providenciará a sua inserção no PJe, certificando nos autos o
ocorrido.
Desta forma, o noticiante cumprindo os requisitos legais está plenamente apto a apresentar

a presente “notícia de inegibilidade”. Para tanto, junta aos autos certidão de quitação eleitoral.
DA INELEGIBILIDADE

O art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97 preconiza que as condições de elegibilidade e as causas
de inelegibilidade, que dever 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 etition. p. 4984).
A elegibilidade é, portanto, condição indispensável ao processamento e aceite da

candidatura, devendo ter total procedência a impugnação quando diante de fatos que conduzem
à inelegibilidade.

No caso concreto a pré-candidata FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ juntamente com
seu vice foram condenados no TER – Tribunal Regional Eleitoral por captação ilícita de sufrágio
(compra de voto) e abuso do poder político e econômico nas eleições de 2016, conforme
processo 000727-96.2016.6.10.0070.

Ressalte-se que a Lei Complementar 64/90 em seu artigo 1º, inciso I, alínea e, considera
inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
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proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena.

No caso concreto a pré candidata foi condenada por órgão colegiado, qual seja, o TER/MA,
desta forma está inapta a concorrer às eleições 2020.

Conforme notícia publicada no sitio: https://tse.jusbrasil.com.br/noticias/386197076/serie-
inelegibilidades-cidadaos-condenados-por-orgao-colegiado-ficam-inelegiveis nos casos em que 
agente público incorreu em alguma das hipóteses previstas na alínea e, do inciso I, do
artigo 1º, “A Lei Complementar 64/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei
Complementar 135/2010, exige, simplesmente, que a condenação se dê por decisão
proferida por órgão judicial colegiado, não exigindo para tanto o trânsito em julgado.

Desta forma, conclui-se que a pré candidata ao ser condenada por captação ilícita de
sufrágio (compra de voto) e abuso do poder político e econômico nas eleições de 2016 está
inelegível, portanto, inapta à concorrer ás eleições municipais de 2020.
PEDIDOS

Por todo o exposto, REQUER:
1. A notificação do Ministério Público para que tome conhecimento da presente notificação

de inegibilidade” para que tome as devidas providencias legais inclusive com impugnação do
registro de candidatura de FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ;

Nestes termos,
pede deferimento
Santa Luzia, 18 de setembro de 2020

Dheick Sousa Silva
________________________________

OAB/MA nº 11.521
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