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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 122ª ZONA 

ELEITORAL DO ESTADO DO CEARÁ 

 

 

RCAND nº 0600279-84.2020.6.06.0122 

Requerente: COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA “ETA, SAUDADES DE 

VOCÊS” e COLIGAÇÃO UNIDOS PARA VENCER 

Requerido: JULIO CESAR COSTA LIMA JUNIOR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instado a manifestar-se, como fiscal da ordem jurídica, o 

Ministério Público vem fazê-lo a seguir: 

Trata-se de impugnação de registro de candidatura do 

requerido ao cargo de Prefeito Municipal de Maracanaú, no aspecto referente 

à variação nominal “JULINHO LÍDER DO CAMILO”. 

Os fundamentos fático jurídicos das postulações repousam 

em que o requerido violou os requisitos do artigo 25, parágrafo único da 

Resolução TSE nº 23.609/2019, ao vincular o epíteto acima referido ao cargo 
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público de líder do  Governo do Estado do Ceará na Assembleia Legislativa o 

qual o requerido ocupou antes do registro de sua candidatura. 

Em resposta, o requerido argumentou que a norma prevista 

na Resolução TSE nº 23.609/2019 – invocada pelos impugnantes – não se 

aplica ao caso em análise. Não haveria na composição nominal do requerido 

expressões ou siglas de órgão da administração pública, como restringe o 

parágrafo único do artigo 25 da Resolução nº 23.609/2019. 

Documentos juntados aos autos. 

É o relatório. 

Passa-se à manifestação. 

A norma que regulamenta o nome do candidato na urna 

eletrônica está no artigo 25 da Resolução nº 23.609/19, a saber: 

 

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no 
máximo 30 (trinta) caracteres, incluindo-se o espaço 
entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, 
cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o 
candidato é mais conhecido, desde que não se estabeleça 
dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o 
pudor e não seja ridículo ou irreverente. 

Parágrafo único. Não será permitido, na composição do 
nome a ser inserido na urna eletrônica, o uso de 
expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da 
administração pública federal, estadual, distrital ou 
municipal, direta ou indireta. 

 

A norma, sob análise, estabelece algumas fronteiras para 

além das quais não poderá o nome do candidato constar na urna eletrônica. 

Assim, o nome não deve criar dúvidas em relação à identidade do candidato; 

não deve atentar contra o pudor; não deve ser ridículo ou irreverente na 

identificação do postulante; não deve usar siglas pertencentes à órgãos da 
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Administração Pública, sob fundamento de ocasionar indesejável 

desequilíbrio na disputa diante vedada vinculação. 

Na espécie, a variação nominal “JULINHO LÍDER DO 

CAMILO”, a princípio, não teria ultrapassado as normas proibitivas referidas, 

porquanto, na dicção literal do parágrafo único do artigo 25 da Resolução, não 

é explícita a vinculação a cargo ou órgão público.  

Entretanto, há muito, a hermenêutica chegou à conclusão de 

que a norma vai além da expressão literal do dispositivo. A norma, ademais,  

traz em si uma finalidade. Daí porque, os juristas administravistas defenderem 

que o princípio da legalidade, nada mais é, em sua concepção material, o 

princípio da finalidade. 

No campo eleitoral, este princípio, que permeia todo o 

processo, visa, na maior medida, a isonomia entre os postulantes aos cargos 

da república, forma de governo onde não deve haver privilégios entre iguais. 

Assim, a variação nominal “JULINHO LÍDER DO 

CAMILO” conquanto não indique um órgão expressamente vinculado ao 

candidato, conecta-o de maneira inegável a estruturas de poder do Estado. 

 Ora, é de domínio público que CAMILO é o nome do 

governador do Estado do Ceará – Camilo Santana. E o “LÍDER DO 

CAMILO” vincula o candidato a cargo onde exerceu funções de relevância e 

destaque no Poder Legislativo do Estado, como um dos líderes da banca 

governista no referido parlamento. 

Por fundamento similar, o TSE, no RESPE nº 57-16, 

PSESS, de 27.09.2012 não admitiu variação nominal, conforme excerto ora 

transcrito: 

“Ao interpretar sistematicamente todos os dispositivos 
legais invocados pelo recorrente, entendo ser bastante 
razoável a irresignação apresentada, porquanto a 
permissão para que o recorrido dispute o pleito sob a 
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designação de “Paulo do INSS” pode ocasionar 
indesejável desequilíbrio na disputa, ao incutir no eleitor 
uma vinculação do candidato com a Instituição.” 

 

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral opina pela 

procedência da Impugnação do Registro da Candidatura, no sentido de 

impedir o candidato JULIO CESAR COSTA LIMA JUNIOR de registar 

variação nominal “JULINHO LÍDER DO CAMILO” nas eleições de 2020.    

 

    Fortaleza, 05.10.2020. 

 

   ___________________________ 

NESTOR ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR 

Promotor(a) Eleitoral 

Num. 12406137 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: NESTOR ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR - 05/10/2020 15:08:07
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100515080714800000011846385
Número do documento: 20100515080714800000011846385


	Cabeçalho
	Índice
	Petição | NUM: 12406137 | 05/10/2020 15:04

