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SENTENÇA
 

Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura – RRC de JOEL DOURADO FRANCO, para concorrer ao cargo

de Prefeito, no Município de VIANA-MA
Devidamente instruído, o processo foi sentenciado, em 20/10/2020, pelo indeferimento do registro do candidato, ante a

constatação de que estava com os direitos políticos suspensos, em razão de condenação em ação de improbidade com

trânsito em julgado(ID 18422856).

Irresignado, o candidato interpôs recurso eleitoral (ID 21204616), sustentando que preenche os requisitos de

candidatura, estando com as condições de elegibilidade preenchidas, tendo juntado a sua certidão de quitação eleitoral

emitida pelo site do Tribunal Superior Eleitoral.

Argumenta ainda que deve prevalecer a vontade do povo, não podendo uma mera formalidade prevalecer e que existe a

possibilidade de nulidade da decisão condenatória que suspendeu os seus direitos políticos por 05 (cinco) anos, sendo

objeto de discussão em ação rescisória.

Requer que seja exercido o juízo de retratação, nos termos do art. 267, §6°, do Código Eleitoral.

Juntada aos autos a petição ID 24957731, comunicando o sobrestamento dos efeitos do Acórdão exarado na Apelação

n°35.662/2017, que suspendeu os direitos políticos do candidato pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Em contrarrazões (ID29131718), o Ministério Público manifestou-se pela reconsideração do decisum recorrido, em sede

de juízo de retratação, com deferimento de pedido de registro de candidatura.

É o relatório.

Decido.
Requer o candidato retratação por parte deste Juízo, nos termos do art. 267, §7º do Código Eleitoral.

O referido dispositivo assim estatui:

Art. 267. Recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para ciência do recurso, abrindo-se-lhe vista dos autos a

fim de, em prazo igual ao estabelecido para a sua interposição, oferecer razões, acompanhadas ou não de novos

documentos. [...] § 7º Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 (três) dias, requerer suba o

recurso como se por ele interposto.

Na jurisprudência, é paradigmático o julgado do Tribunal Superior Eleitoral, no Recurso em Mandado de Segurança nº
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5.698/BA, de relatoria do Ministro Admar Gonzaga Neto, cuja ementa é a seguinte:

MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 267, § 7º, DO CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA.

REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97. TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O regime jurídico

estabelecido pelo Código Eleitoral prevê particularidades que diferenciam os recursos eleitorais dos demais recursos

previstos no ordenamento jurídico, entre elas se destaca a previsão do § 7º do art. 267 do Código Eleitoral, quanto à

possibilidade de retratação da sentença pelo Juízo Eleitoral. 2. A regra do § 7º do art. 267 do Código Eleitoral

consubstancia norma específica de exceção ao princípio da inalterabilidade da decisão no âmbito desta Justiça

Especializada e, portanto, não pode ter sua aplicação restringida em face das hipóteses comuns previstas no art. 463 do

Código de Processo Civil. 3. Diante do interesse público que rege os feitos eleitorais, o efeito regressivo previsto no

Código Eleitoral permite ao magistrado, dado um argumento suscitado no apelo e que se tenha entendido relevante,

eventualmente se retratar de seu ato decisório. 4. O juízo de retratação do art. 267, § 7º, do Código Eleitoral refere-se à

faculdade que prescinde de pedido expresso da parte recorrente, por constituir medida prevista em lei, e pode ser

exercido após as contrarrazões do recurso, o que assegura a observância ao contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da

Constituição Federal. Recurso a que se nega provimento. (TSE. Recurso em Mandado de Segurança nº 5698, Acórdão,

Relator Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 62, Data 31/03/2015, Página 152.

Destacou-se.)

Nesse sentido, a legislação permite ao magistrado, caso entenda relevante algum argumento constante no recurso

eleitoral, possa exercer retratação do seu ato decisório.

Em sentença proferida nestes autos (ID 18422856), o candidato teve o registro de candidatura indeferido com

fundamento na suspensão de seus direitos políticos, resultante de condenação numa ação de improbidade

administrativa, com trânsito em julgado.

Contudo, haja vista a informação juntada no ID 24957731, comunicando o sobrestamento dos efeitos do Acórdão

exarado na Apelação n°35.662/2017, que suspendeu os direitos políticos do candidato, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

há que se considerar afastada, neste momento, a causa que impedia a candidatura de JOEL DOURADO FRANCO.

A reforma superveniente feita pelo juízo ad quem na Ação Cautelar n°0815874-41.2020.8.10.0000 tem relevância para

alterar o resultado deste feito, uma vez que o candidato agora preenche a condição de elegibilidade com pleno exercício

dos seus direitos políticos, tendo em vista que não mais se encontram suspensos.

Portanto, satisfeita a condição de elegibilidade, o juízo de retratação é medida que se impõe para evitar prolongamento

desnecessário deste feito.

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de juízo de retratação feito na peça de interposição do recurso eleitoral do

candidato e, por consequência, exercendo a faculdade prevista no art. 267, §7º do Código Eleitoral, com base na

fundamentação supra, DEFIRO o registro de candidatura de JOEL DOURADO FRANCO, para concorrer ao cargo de

Prefeito, no Município de Viana/MA, pela Coligação PRA FRENTE VIANA, sob o número 45.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se aos devidos registros nos sistemas eleitorais. Após o trânsito em

julgado e nada mais havendo, arquivem-se os presentes autos.

 
Viana – MA, datado e assinado eletronicamente.

 
CAROLINA DE SOUSA CASTRO

Juíza da 20ª Zona Eleitoral
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