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Processo n.º 230-54.2016.6.04.0004
Autos de Pedido de Registro de Candidatura
Requerente: Gelson Moraes de Souza

S E N T E N Ç A

 

Vistos, etc.

 

GELSON MORAES DE SOUZA peticionou requerendo o registro de sua candidatura às 
Eleições Municipais que se avizinham. 

O prazo do art. 3º da Lei Complementar n.º 64/1990 transcorreu sem impugnações.

Intimado(a) para juntar documentação comprobatória de satisfação das condições de 
elegibilidade e de registrabilidade, o(a) candidato(a) pretendente efetuou juntada 
de documentação (art. 11, § 3º, da Lei n.º 9.504/1997; e art. 37 da Resolução TSE 
n.º 23.455/2015).

Houve notícia de inelegibilidade dando conta de que o Requerente estaria envolvido 
em escândalo local em que nudes seus foram compartilhados pelas redes sociais.

Com vista dos autos, o parquet eleitoral opinou pelo deferimento do pleito.

Conclusos. Decido.

Para que seja deferido o pedido de registro de candidatura, mister o preenchimento 
comprovado nos respectivos autos dos requisitos constitucionais e legais, 
espelhados no art. 11, caput e incisos, da Lei n.º 9.504/1997, e nos arts. 26 e 27 
da Resolução TSE n.º 23.455/2015, os quais extraem suas legitimidades do próprio 
texto constitucional (art. 14, caput e §§).

Tanto é verdade que, uma vez não demonstrada, de plano, a submissão do pretenso 
candidato às regras acima expostas, abre-se-lhe o prazo de 72 horas para 
diligências complementares, findo o qual e, ainda persistindo a falha ou a lacuna 
documental, o registro haver-se-lhe-á de ser negado, mesmo que nenhuma impugnação 
tenha sido manejada no prazo legal (art. 45 da Resolução TSE n.º 23.455/2015).

Assentadas tais premissas, volto-me para o feito em exame.

O Requerente juntou, no período das diligências, toda a documentação faltante e, 
como destacado pelo nobre Promotor de Justiça Eleitoral, o seu suposto 
envolvimento com divulgação de nudes seus e de terceira pessoa, por si só, não o 
impede de ter seu nome submetido à escolha do sábio povo parintinense, o qual, ele 
sim, julgá-lo-á e, em seu juízo soberano, poderá rejeitá-lo ou reelegê-lo, não 
cabendo ao Poder Judiciário Eleitoral imiscuir-se nessa seara, tendo em vista o 
preenchimento por parte do Requerente de todos os requisitos impostos pela 
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Constituição e pela legislação de regência.

Dessa forma, tendo em vista que o Candidato logrou juntar todos os documentos que 
comprovam a sua submissão às exigências constitucionais e legais quanto ao 
registro de candidatura, e em harmonia com o parecer ministerial, DEFIRO O PEDIDO 
DE REGISTRO DE CANDIDATURA DE GELSON MORAES DE SOUZA para participar das Eleições 
Municipais de 2016 em Parintins.

Intimem-se a Requerente, a Coligação e o parquet. Diligências necessárias.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Parintins/AM, 8 de setembro de 2016.

FÁBIO CÉSAR OLINTHO DE SOUZA
Juiz Eleitoral de Parintins – 04ª ZE/AM


