
 

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) ELEITORAL DA 55ª ZONA ELEITORAL DE PESQUEIRA, DO 
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. ao Registro de Candidatura nº 0600136-96.2020.6.17.0055 
RRC – Registro de Candidatura – Cargo Prefeito 
Candidato: Marcos Luidson de Araújo (Candidato a Prefeito) 
 
 
 

MARCOS LUIDSON DE ARAUJO, parte já devidamente qualificada neste 
cartório eleitoral e/ou através da documentação anexa, vem, através de seus procuradores, os quais 
ora se constituem ou foram previamente constituídos através de procuração já arquivada neste 
cartório, todos sediados no endereço constante no timbre, respeitosamente e tempestivamente, com 
lastro no art. 4º da Lei Complementar 64/1990, art. 41 da Resolução TSE nº 23.609/2019, apresentar 

 

CONTESTAÇÃO 

 
A IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA, com fundamento no art. 41, da Resolução n.º 
23.609/19 do TSE, no prazo legal e pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 
 

1) DA TEMPESTIVIDADE 
 

Nos termos do art. 41, da Resolução nº 23.609/19 do TSE, o candidato que tiver 
seu registro impugnado pelas partes legitimas para tanto, poderá, no prazo de 7 dias, contados a 
partir de sua citação, contestar o pleito. 

 
In casu, verifica-se que o candidato foi citado no dia 2/10/2020, encerrando o seu 

prazo em 9/10/2020. Portanto, tempestiva a presente peça. 
 
Isto posto, passa-se a expor os fundamentos defensivos que merecem 

conhecimento e acolhimento. 
 

2) SÍNTESE FÁTICA EXPOSTA NAS IMPUGNAÇÕES 
 

O Mistério Público Eleitoral – MPE, e Maria José Castro Tenório, candidata a 
prefeita do município de Pesqueira/PE, impetraram a presente impugnação visando obstar a 
candidatura do impugnado. 

 
Segundo narram as peças impugnatórias, o impugnado fora condenado a pena de 

10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias, nos autos de n° 0000366-76.2006.4.05.8302, que 
tramitou na 28ª Vara Federal de Pernambuco, por ter cometido a tipificação descrita no art. 250, do 



 

 

Código Penal - CP, qual seja, “Incêndio” (Título VIII – Crimes contra a Incolumidade; Capítulo I – 
Crimes de Perigo Comum). 

 
Assim sendo, mesmo não se tratando de tipificação descrita em algum título do 

código penal que faça parte do rol que ensejam inelegibilidade, taxativos na Lei Complementar n° 
64/90, pretendem os impugnantes aplicar analogia in malam partem, inadmitida e ilegal no Direito 
Penal pátrio, e, ainda, interpretação extensiva com respeito norma taxativa. 

 
Desta feita, em deferência a este juízo e vossa assessoria, demonstrar-se-á a 

impossibilidade de indeferir-se o pedido de registro de candidatura do impugnado, por respeito a 
legalidade e as normas constitucionais, eleitorais e penais, e por ser medida da mais lídima justiça. 

 
3) DA PRELIMINAR: DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ELEITORAL 
 

Nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 64/90, c/c Art. 34, §1º, II e III da 
Resolução TSE nº 23.609/2019, terão candidato, partido político, coligação ou Ministério Público 
Eleitoral o prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do edital do pedido de registro de 
candidatura, para impugna-lo. 

 
Considerando que o edital do pedido de registro de candidatura em epígrafe foi 

publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, no dia 24/09/2020 (quinta-feira), ora em anexo, 
o termo final do prazo de impugnação se deu no dia 29/09/2020 (terça-feira). 

 
Nota-se, em análise aos autos, que a impugnação ajuizada pelo Ministério Público 

Eleitoral foi protocolada em 1º de outubro de 2020, após findado o prazo legal para o ato respectivo, 
restando flagrantemente INTEMPESTIVA, pelo que requer desde já que inadmitida. 

 
4) DA REALIDADE DOS FATOS 
 

O relato do cenário fático invocado como supedâneo para impugnação não 
espelha a verdade. A verdade cabal da situação fático-jurídico somente veio a lume com o julgamento 
da apelação criminal do TRF da 5ª Região (ACR 6962-PE - 2006.83.02.000366-5): 

 
Vejamos o que destacou a sentença de piso, reformada já que desarrazoada com a 

vercidade dos fatos: 
 
No tocante a MARCOS LUIDSON DE ARAÚJO, o que se apurou incontestavelmente 
nos autos é que o acusado induziu os seus liderados para o cometimento dos 
seríssimos fatos narrados na peça exordial e comprovados durante a instrução, o 
que acarretará, no momento de aplicação da pena, na incidência da agravante do 
art. 62, inciso II, do Código Penal. 

[...] 
MARCOS LUIDSON DE ARAÚJO (vulgo, MARQUINHOS) Delitos do art. 250, caput e 
250 § 1º, II, “a” (incêndio), todos do CP 149. Considerando que contribuiu para 
todo o quadro de terror e, ainda, que o incêndio atingiria pessoas próximas e 
conhecidas, a demonstrar especial desconsideração com o semelhante, fixo as 
penas-base, nos termos do art. 59 do Código Penal, em 5 anos de reclusão, além 
de 17 dias-multa. 



 

 

150. Ausentes atenuantes. É incontestável que se verifica nos autos a condição de 
liderança exercida por MARQUINHOS como cacique dos Xucurus Ororubá, seja por 
meio do relato unânime de denunciados e testemunhas ou mesmo da auto-
intitulação quando do seu interrogatório. Desta forma, merece ponderação grave 
ter ele manipulado fervorosos seguidores com o objetivo de efetivarem os 
lastimáveis e criminosos acontecimentos extensamente demonstrados neste feito. 
Nestes termos, aplico a agravante do art. 62, inciso II, do Código Penal – induzir 
outrem à execução material do crime –, majorando a pena em 1/3 (um terço), 
passando a dosá-la em 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 22 dias multa. 
Ausentes outras atenuantes e agravantes, ingresso na terceira fase de fixação e, 
considerando o número de crimes praticados (dois, eis que foi incendiado um 
automóvel de passeio e um imóvel), dado crime continuado ser uma causa geral de 
aumento da pena, elevo-a, em 1/6 10 , chegando a 7 anos, 9 meses e 10 dias de 
reclusão, além de 25 dias-multa. Considerando a causa de aumento do § 1º, alínea 
a, do art. 250 do Código Penal, elevo-a em 1/3, chegando a 10 anos, 4 meses e 13 
dias de reclusão, além de 33 dias-multa, as quais torno definitivas. 
151. O valor do dia-multa fica no mínimo. 
152. O regime inicial de cumprimento deverá ser o fechado (art. 33, § 2º, do C.P.), 
considerando o total da pena pelo concurso material e a personalidade do réu. 
153. Descabidos os benefícios dos arts. 44 ou 77 do Código Penal, tendo em conta 
o total da pena e o caráter violento com o qual praticada a conduta levada a efeito, 
demonstrando ausência de personalidade condizente com um benefício mais 
brando.” 

 
 Fato inconteste é que as peças impugnatórias deixaram de fazer menção ao 
Acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, dito acima, que, como adiante se exporá, 
delineia de modo radicalmente diferente o horizonte factual e jurídico, ora em exame. 

 
Em primeiro lugar, a peça impugnatória oculta que momentos antes do ocorrido o 

Impugnado quase foi vítima de agressão por arma de fogo que, inclusive, causaram a morte de duas 
pessoas que o acompanhavam (fls. 12 do Acordão do TRF5): 

 
“18. Segundo a peça acusatória, foi a partir do evento ocorrido nas proximidades 
da Fazenda Curral do Boi, envolvendo o acusado MARCOS LUIDSON DE ARAÚJO, e 
do qual resultou a morte de dois índios do grupo liderado por este, que iniciaram-
se os fatos delituosos apurados neste feito (...)” 
 
Por conseguinte, os atos vindouros de modo algum materializaram 

comportamento com intenção/propósito de planejamento, da forma que intentam transparecer os 
impugnantes, mormente por ter se tratado de uma ocorrência multitudinária. 

 
E mais, também comprovou o TRF5 que o impugnado nenhum ato praticou que 

pudesse consubstanciar o ilícito penal de ameaça, verbis: 
 
79. No que diz respeito ao crime de constrangimento ilegal, capitulado no art. 146, 
parág. 1o. do CPB (constrangimento ilegal), atribuído pelo MPF aos acusados 
MARCOS LUDSON DE ARAÚJO e RONALDO JORGE DE MELO, penso que não restou 
devidamente provado nos autos, a ponto de justificar o decreto condenatório. 
Como bem registrou o Magistrado de Primeira Instância: não foi possível 



 

 

comprovar, durante a instrução, que os denunciados tenham forçado algumas das 
vítimas a efetuar algo que a lei não manda ou ao não cumprimento do que ela 
permite. (fls. 679). 
80. Com relação ao acusado MARCOS LUIDSON, o depoimento que referendaria a 
prática do presente delito, prestado pela testemunha JOSÉ IVANILDO ALMEIDA DE 
CARVALHO é, neste ponto, contraditório (fls. 169/172). Apesar de JOSÉ IVANILDO 
ALMEIDA DE CARVALHO fazer referência ao cacique Marcos Luidson, que teria 
atirado no pneu do automóvel Veraneio, diz, logo após, que ninguém o ameaçou. 
81. A testemunha JOSÉ IVANILDO ALMEIDA DE CARVALHO registra o seguinte: que 
naquela ocasião, ninguém ameaçou o depoente nem os passageiros (fls. 171). Ou 
seja, em juízo o depoente 
também diz não ter havido qualquer ameaça.  
82. Com relação ao acusado RONALDO JORGE DE MELO, também foi indicado pelo 
depoente JOSÉ IVANILDO ALMEIDA DE CARVALHO, quando este foi ouvido no 
procedimento inquisitivo (fls. 440/441). Já em Juízo, a testemunha não mencionou 
tal acusado, ao contrário, afirmou não ter havido qualquer ameaça, como referido 
acima. Como a notícia de constrangimento partiu dessa fonte, não havendo 
qualquer outra prova que respalde a acusação, me posiciono pela absolvição do 
acusado, por não me sentir seguro quanto à condenação. 
83. Desse modo, mantenho a absolvição dos acusados MARCOS LUDSON DE 
ARAÚJO e RONALDO JORGE DE MELO do crime capitulado no art. 146, parág. 1º do 
CPB. 
 
Outrossim, exarou o TRF5, em pleno acerto: 
 
101. A pena definitiva do acusado MARCOS LUIDSON DE ARAÚJO foi fixada em 10 
anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, além de 33 dias-multa, pelos delitos previstos 
nos art. 250 caput do CPB e art. 250, parág. 1o., inciso II, alínea a, do CPB (incêndio 
em casa habitada), na forma do art. 71 do CPB. 
102. Também aqui a reprimenda básica foi exacerbada. Igualmente, trata-se de réu 
primário, que não apresenta antecedentes criminais e em relação ao qual, no que 
pertine à sua conduta social e personalidade, não há registro desfavorável a sua 
pessoa. Também, no que diz respeito à gravidade do delito, noto que já se faz 
considerada no próprio tipo e justificada pela pena que é prevista abstratamente 
como mínimo legal, de 3 anos de reclusão, advindo, ademais, esta maior gravidade, 
do fato de ter sido o incêndio praticado em casa habitada ou destinada à habitação 
ou em veículo de transporte coletivo, com aumento de pena previsto no parág. 
1o., inciso II, do art. 250, do CPB. Desse modo, tal fator não poderia ter sido 
considerado quando das circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), por implicar bis in 
idem. 
103. Ponderando as circunstâncias apresentadas, reduzo a pena-base deste 
acusado de 5 anos para 3 anos de reclusão, e 15 dias-multa, o fazendo por 
observar circunstâncias favoráveis ao réu. Penso ser indevida aplicação da 
agravante do art. 62, II, d do CPB (induzir outrem à execução material de crime), já 
que não restou comprovada suficientemente no feito tal instigação. Ausentes 
outras atenuantes e agravantes. 
104. Quanto ao entendimento do juízo sentenciante no sentido de que o delito foi 
perpetrado em continuidade delitiva (art. 71 do CPB), decorrendo daí causa de 
aumento de pena de 1/6 (terceira fase da dosimetria), ouso discordar desta 



 

 

conclusão por entender que não houve pluralidade de condutas. É certo que foram 
praticados diversos atos, no entanto, todos no mesmo contexto, exercidos pela 
mesma motivação, sem interrupção e sob o manto da mesma fúria decorrente de 
antigas questões locais, integrando, a meu ver, a mesma conduta, ainda que 
duradoura. 
105. Tem-se, ainda na terceira fase, a causa de aumento do parág. 1o. do art. 250 
do CPB, sendo reconhecida quanto a este acusado a causa constante da alínea a 
(incêndio em casa habitada). 
106. Dessa forma, aumentando-se a pena de 3 anos em 1/3, tem-se a pena 
definitiva de 4 anos de reclusão, mais 20 dias-multa, para o acusado MARCOS 
LUIDSON, pela prática do delito de incêndio, com causa especial de aumento. Pena 
a ser cumprida em regime aberto (art. 33, parág. 2o., alínea c e parág. 3o., do CPB). 
107. Fixo a pena de multa no total de 20 dias-multa, com o valor do dia-multa 
estabelecido na sentença. 
108. Entendo presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de 
liberdade por 2 restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo de execuções, 
nos termos do art. 44 do CP. Não ficou comprovada violência ou grave ameaça a 
pessoa, mas sim a bens materiais, além do que o réu não possui antecedentes 
negativos e exercem atividade laboral na comunidade indígena que 
integram(grifou-se). 
 
Observe-se, à luz aresto do TRF5, como os termos das impugnações estão 

descompassados da realidade: 
 
1. Não houve pena de reclusão de mais de 10 anos, mas, muito pelo contrário, de multa e restrição 
de direitos; 
2. Não ficou comprovada violência, perigo ou grave ameaça a pessoa; 
3. Não houve prova de qualquer instigação ou indução à execução material de crime. Portanto, não 
se cogita de tal agravante; 
3. O Impugnado não possui antecedentes negativos; 
4. Não houve continuidade delitiva, portanto, tal agravante também não existiu. 
 

Na verdade, o e. Tribunal estabelece, acertadamente, que o que houve e como 
houve, com a sublevação multitudinária e o tumulto envolvendo inúmeros indígenas, é expressão de 
antigos e graves problemas locais, derivados de rivalismo entre grupos da etnia Xucurus, fato se não 
fosse a  limitação legal existente, estaria a demandar o reconhecimento da presença de atenuante, 
como bem aduziu o Desembargador Relator no seu voto: 

 
111. Reduzo, então, a pena-base destes acusados de 5 anos para o mínimo-legal de 
3 anos de reclusão, e 15 dias-multa, o fazendo por observar circunstâncias 
favoráveis aos réus. Embora reconhecida a atenuante do art. 65, III, e do CPB 
(cometido o crime sobre a influência de multidão ou tumulto), deixo aqui de 
reduzir a sanção que ora é imposta aos acusados, porquanto implicaria em fixação 
da pena abaixo do mínimo legal, o que não é possível (Súmula 231, do STJ) (grifou-
se). 

 
É o próprio Ministério Público Federal, na peça acusatória, que aponta como causa 

mediata do acontecido o referido estado de emulação entre segmentos distintos dos Xucurus e como 
motivo imediato o atentado sofrido pelo Impugnado e as mortes dos seus acompanhantes. Assim o 



 

 

respeitável Acórdão registra a manifestação ministerial: 
 
Na peça acusatória (fls. 3/23, do volume 1), o MPF relata diversos crimes ocorridos 
em 07 de fevereiro de 2003, envolvendo 35 índios da Tribo Indígena Xucuru, fatos 
que teriam acontecido nas localidades conhecidas por Fazenda Curral do Boi e Vila 
de Cimbres, pertencentes a esta tribo. A inicial do Parquet conta que determinado 
segmento dos índios Xucurus (Xucurus de Orurubá), revoltados com atentado 
sofrido por seu líder, Cacique Marcos, nas proximidades da Fazenda Curral do Boi, 
do que resultou a morte de outros dois índios, foi de encontro aos índios da facção 
adversária, também Xucurus (Xucurus de Cimbres), aos quais atribuíram tal 
atentado, causando disparos com arma de fogo e incêndios, com danos ao 
patrimônio e perigos à vida de terceiros, isso na Fazenda Curral do Boi e na Vila de 
Cimbres. 
 
Frise-se que o candidato não detinha, até o ocorrido, quaisquer antecedentes 

criminais ou condutas desabonadoras, apresentando reputação exemplar perante a sociedade e sua 
tribo. O crime pelo qual foi condenado derivou-se de profunda rivalidade entre as tribos Xucurus de 
Ororubá e Xucurus de Cimbres, a qual custou ao genitor do candidato sua vida. Mais do que isso, seus 
atos foram diretamente ocasionados pela morte, a tiros, de dois dos seus familiares, à sua vista, e da 
própria tentativa de assassinato de que escapou por por pouco. 

 
Na verdade, o candidato é filho do falecido Cacique Francisco de Assis Araújo, 

vulgo “Chicão”, morto em maio de 1998 por liderar a luta pela terra de titularidade da tribo Xucurus 
Ororubá. Desde o assassinato de seu genitor, vem o candidato e sua mãe sofrendo ameaças de 
morte, por continuarem a proteger e manter na tribo a terra pela qual seu genitor batalhou; as 
ameaças levaram a Organização dos Estados Americanos (OEA), em outubro de 2002, por intermédio 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), a recomendar ao governo brasileiro que desse 
proteção aos dois indígenas, a qual não foi efetivada até a presente data. 

 
A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem documentado a persistência 

desse contexto adverso de luta, incerteza e conflito, como fez nos Relatórios nº 98/2009 – Petição 
4355-2, de 29 de outubro de 2009 e 44/2015 – Caso nº 12.728 e, mas recentemente, em 05 de 
fevereiro de 2018, através da sentença no CASO DO POVO INDÍGENA XUCURU E SEUS MEMBROS VS. 
BRASIL. Segue excerto da decisão: 

 
96. Em relação às violações decorrentes da obrigação de desintrusão 

oportuna do território indígena, a Comissão salientou que a responsabilidade 
internacional do Estado no presente caso se configurou como consequência dos 
anos em que o Povo Indígena Xucuru não pôde exercer a posse pacífica de suas 
terras e territórios, devido à presença de pessoas não indígenas nesse território. 
Destacou que, nesse caso, o Estado tinha o dever de proceder à desintrusão das 
terras indígenas demarcadas, culminando com a indenização dos benfeitorias 
realizadas pelos terceiros ocupantes de boa-fé não indígenas, e permitir dessa 
maneira sua retirada das terras do povo indígena. 

97. Segundo a Comissão, as violações decorrentes da demora na 
resolução das ações judiciais interpostas por terceiras pessoas não indígenas, nos 
anos de 1992 e 2002, se devem ao fato de mantê-las indefinidamente sem uma 
solução, provocando uma ameaça permanente sobre o direito à propriedade 
coletiva e constituindo um fator de maior insegurança jurídica para o Povo 



 

 

Indígena Xucuru. Por tudo isso, a Comissão concluiu que o Estado era responsável 
pela violação do artigo 21, em relação aos artigos 1.1 e 2 da Convenção 
Americana. 

98. Com respecto às garantias judiciais e à proteção judicial, a Comissão 
considerou que o Estado não demonstrou que o processo administrativo de 
demarcação do território do povo Xucuru envolvesse aspectos ou debates 
particularmente complexos que guardem relação com o atraso de mais de 16 anos 
para a conclusão do processo administrativo de titulação, demarcação e 
reconhecimento do território indígena. Por conseguinte, a Comissão considerou 
que o prazo que durou o processo administrativo não foi razoável, nos termos 
exigidos pela Convenção Americana. 

99. Para a Comissão, o argumento do Estado sobre a complexidade do 
registro imobiliário do território indígena e o número de ocupantes não indígenas 
não guarda relação ou nexo de causalidade com a demora no processo 
administrativo, pois, conforme se infere do próprio expediente, a identificação 
dessas ocupações para o eventual desintrusão não é determinante para a 
conclusão de suas etapas. A Comissão ressaltou que, na prática, tiveram lugar de 
maneira paralela e continuaram posteriormente ao mesmo. 

100. A Comissão salientou que as ações judiciais apresentadas por 
ocupantes não indígenas do território indígena Xucuru não contam com uma 
solução definitiva, respectivamente, há mais de 20 e 12 anos, o que não é 
compatível com o princípio do prazo razoável estabelecido na Convenção. A 
demora na solução dessas duas ações judiciais constitui uma ameaça permanente 
ao direito à propriedade coletiva, em consequência da falta de solução oportuna 
dessas duas ações em um prazo razoável. Por conseguinte, o Estado é responsável 
pela violação dos artigos 8.1 e 25 da Convenção Americana, em relação ao artigo 
1.1 do mesmo instrumento, em detrimento do Povo Indígena Xucuru.  

101. Os representantes destacaram que o processo de demarcação da 
terra indígena ainda não foi concluído, pois há que considerar que o povo Xucuru 
espera há 27 anos obter o gozo pacífico e exclusivo de seu território. 27 102. 
Destacaram também que a situação atual do Povo Indígena Xucuru provoca 
instabilidade e insegurança, por três razões: i) a presença de seis ocupantes não 
indígenas, proprietários de sete terrenos, os quais continuam vivendo no território 
sem o consentimento do povo; ii) a existência de outros antigos ocupantes, que já 
não se acham na terra, mas que ainda não receberam as indenizações que lhes 
cabem; e iii) a falta de solução da ação iniciada por Paulo Petribu e a decisão 
judicial desfavorável que ordena a reintegração da posse a favor de Milton Didier e 
Maria Edite Didier, a qual é suscetível de execução. Para os representantes, o 
acima exposto representa uma violação dos direitos dos povos indígenas, 
consagrados na Convenção Americana, impedindo ao Povo Indígena Xucuru viver 
em seu território de modo pacífico e sem ameaças.  

 
Foi e é nesse cenário extremamente desafiador o Contestante tornou-se, o 

Cacique da tribo Xucurus Ororubá, para cuja integridade e prosperidade se empenha desde tenra 
idade. Nasceu nos limites da tribo e nessa cresceu, perfilhando a cultura dos Ororubá que, a despeito 
de ter sido influenciada pela modernidade, manteve seus valores culturais e éticos. Na tribo, 
conheceu e adotou como família todos os que ali vivem, sentindo e assumindo a responsabilidade de 
mantê-los seguros e saudáveis.  

 



 

 

Tais esclarecimentos são pertinentes e oportunos, para que se perceba que o fato 
ocasionador da condenação imposta ao candidato não consistiu, como sugere o Impugnante, em um 
ato desatinado, motivado por crueldade, ganância, perversidade. Muito pelo contrário. Pelo dito, já 
se depreende que foi expressão de reação muito humana de quem quase teve a vida ceifada, por 
lado, mas também de um triste e histórico legado de emulação entre os índios Xucurus de Ororubá, 
da qual é o candidato cacique, e os índios Xucurus de Cimbres, que pugnam por tomar à força para 
si as terras às quais não detém titularidade. Detalha-se melhor. 

 
No dia 07 de fevereiro de 2003, um indígena da tribo rival, Louro Frazão, 

interrompeu deliberadamente a passagem do cacique e de dois de seus familiares, na estrada 
localizada na frente da Fazenda Curral do Boi, com gado. A despeito das inúmeras solicitações 
civilizadas para que saísse, com os bois que controlava, do caminho, o Louro Frazão não se moveu, 
pelo que o cacique desceu do veículo em que transitava, de forma a resolver racionalmente a 
situação. 

 
O indivíduo chamado Louro Frazão, então, assassinou, a tiros e na sua frente, os 

dois companheiros e familiares que acompanhavam o cacique: Adenílson Barbosa da Silva, de 19 
anos, e Joseílton José dos Santos, 25 anos. Insatisfeito, tentou ainda assassinar o Marcos Luidson, ora 
impugnado; esse somente escapou do próprio homicídio por ter corrido e se escondido em casa de 
um amigo, localizada nas redondezas.  

 
Os integrantes da tribo dos Xucurus de Ororubá souberam das mortes de seus 

jovens e da tentativa de assassinato de seu Cacique, dirigindo-se em peso até a Fazenda Curral do Boi. 
Acompanhado de seus companheiros, o cacique impediu a passagem dos carros pela via, tal como 
havia sido feito antes.  

 
Em seguida, cedendo à compreensível indignação causada pelas circunstâncias e 

no calor do momento, os índios Xucurus de Ororubá promovendo a destruição de alguns dos veículos 
e imóveis pertencentes a índios da tribo rival incendiando-os.  

 
Imperativo ressaltar, nesse ponto, que, ao contrário do que tenta inferir a 

impugnante, o candidato não tocou fogo na cidade ou em propriedades pertencentes a pessoas 
alheias ao conflito das tribos. Foram atingidos, única e exclusivamente, aqueles que integravam o 
conflito, os responsáveis pela morte de dois de seus familiares e pela sua tentativa de assassinato, e 
aqueles que buscavam defende-los. 

 
Não se defende a conduta, mas esclarece-se perante esse MM. Juízo eleitoral, tal 

como aconteceu. Nesse mesmo sentido, relata-se o ocorrido na sentença de primeiro grau, exarada 
nos autos do processo de nº 0000366-76.2006.4.05.8302, o qual tramitou perante o juízo da 28ª Vara 
Federal, ora em anexo.   

 
Ressalta-se, não se defende a licitude dos atos, de forma alguma, na medida em 

que tipificados na lei penal brasileira. Contudo, faz mister apontar que os atos do candidato não 
foram planejados e movidos por sentimentos de crueldade.  

 
Como já explicitado, a conduta que ensejou a responsabilização penal do 

Impugnado além de pressupor o contexto mais amplo e histórico da luta pelo direito e defesa das 
próprias terras, adveio, imediatamente, da dolorosa experiência de presenciar, enquanto chefe tribal 
e, sobretudo, um homem profundamento comprometido com o seu universo étnico, cultural e ético, 



 

 

a morte de dois dos jovens que estavam sob sua proteção, tendo ele mesmo passado por severo risco 
de perder a própria vida.  

   
Em decorrência de sua participação no ocorrido, foi condenado, no dia 

19/05/2009, pelo crime de incêndio, ora tipificado no art. 250, caput e §1º, I, a 10 (dez) anos, 4 
(quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa, tendo a pena 
privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direito. 

 
Ocorre que, na data de 18/7/2016, o impugnado teve homologado, pelo juízo da 

execução, o seu indulto (Decreto n° 8.615/2015), popularmente conhecido como “indulto natalino”, 
extinguindo a sua punibilidade (ID. 10470130), passando, portanto, a ter de imediato os seus direitos 
políticos válidos na forma da lei. Abaixo, a sentença: 

 
SENTENÇA (TIPO E) N.º 
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Presentes as condições 
previstas no decreto presidencial para concessão do indulto, extingue-se a 
punibilidade do condenado. 
Vistos etc. 
MARCOS LUIDSON DE ARAÚJO foi condenado a 4 (quatro) anos de reclusão e 20 
(vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, II 'a' e ''c'' do 
Código Penal, conforme acórdão de fls. 237/243, com certidão de trânsito em 
julgado à fl. 268.  
Ante a quantidade de pena aplicada, e estando presentes os demais requisitos 
autorizadores, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas 
restritivas de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade e 
limitação de fim de semana. 
As custas processuais e a multa foram recolhidas (fls. 347/348). 
Instado a se manifestar, o Parquet apresentou o parecer de fls. 346. 
É o que interessa relatar.  
Decido.  
Observa-se que o réu preenche os requisitos para a obtenção do indulto, 
enquadrando-se na hipótese prevista no art. 1º, XIV, do Decreto n.º 8.615/2015, 
que dispôs sobre a concessão de indulto natalino e comutação de penas, e dá 
outras providências, verbis: 
 Art. 1º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: 
[...] 
XIV - condenadas a pena privativa de liberdade, desde que substituída por 
restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão 
condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de 
dezembro de 2015, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se 
reincidentes; 
Ora, o réu foi condenado a 4 (quatro) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e foi 
beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por duas pena 
restritiva de direitos. 
Verifica-se, ainda, que, cumpriu 663 horas e 13 minutos de prestação de serviço 
até 25 de dezembro de 2015 (fl. 342), o que representa o cumprimento de mais de 
um quarto da pena, registrando não se tratar de reincidente. 



 

 

Além disso, não há nos autos notícia de descumprimento da medida de limitação 
de fim de semana. 
De outro lado, não há óbice à concessão do benefício, nos termos dos art. 5º do 
aludido decreto, haja vista que o condenado não cometeu falta disciplinar de 
natureza grave prevista na lei de execução penal.  
Por essas razões, declaro extinta a punibilidade de MARCOS LUIDSON DE ARAÚJO, 
nos termos do art. 107, II, do Código Penal, c/c art. 1º, XIV, do Decreto n.º 
8.615/2015. 
Oficie-se à entidade beneficiária para que encaminhe a este juízo a caderneta de 
prestação de serviços do réu. 
Após comunicações e registros necessários e na ausência de pendências, arquive-
se, com baixa. 
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.  
Arcoverde, 18 de julho de 2016. 

 
Por conseguinte, todos os delineamentos fáticos e jurídicos aduzidos estão a 

desautorizar a procedência da impugnação, como, à frente, ficará sobejamente demonstrado. 
 

4.1) DO DIREITO. DA TAXATIVIDADE DAS CAUSAS DE INELEGIBILIDADE DA LC Nº 64/1990 E 
DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA DO CANDIDATO. 

 
A Constituição Federal prevê, no § 3º do seu art. 14, as condições de elegibilidade, 

na forma da lei, ao passo que a Lei Complementar nº 64/90 dispõe, de acordo com o art. 14, § 9º da 
CF, taxativamente sobre os casos de inelegibilidade. Destaca-se: 

 
Constituição Federal: 
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o pleno exercício dos direitos políticos; 
III - o alistamento eleitoral; 
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 
V - a filiação partidária; 
VI - a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 
d) dezoito anos para Vereador. 
(...) 
§ 9º Lei complementar estabelecerá 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.    
 
Logo, é certo que além de preencher os requisitos de elegibilidade constantes no 

dispositivo acima mencionado, o candidato não pode incidir em nenhuma das hipóteses de 
inelegibilidade, previstas no art. 1°, da Lei Complementar 64/90.  

 



 

 

Destarte, como melhor será explanado abaixo, o impugnado preenche os 
requisitos necessários para sua candidatura, cumprindo com todos os critérios obrigatórios para sua 
elegibilidade. 
 

4.2) DA ABSOLVIÇÃO RELATIVA AO DELITO DE DANO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA CONSUNÇÃO - ELEGIBILIDADE PRESERVADA. 

 
De logo, salienta-se que a hipótese do art. 1.º, I, “e”, n.º 2 da Lei Complementar 

n.º 64, de 18 de maio de 1990, incluído pela Lei Complementar n.º 135, de 4 de junho de 2010, não 
tem aplicação ao caso. 

 
Como se verifica da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, o 

Requerente chegou a ser acusado pelos crimes previstos nos arts. 132, 146, §1º, 150, §1º, 163, § 
único, II e IV, 250, §1º, II, "a", c/c o 29 e 69, todos do Código Penal. Ao final da instrução, entretanto, 
o próprio parquet federal requestou, em sede de alegações finais, por sua condenação, pelos crimes 
imputados, com exceção do delito de dano (CP, art. 163). 

 
Conforme expressamente reconheceu o MPF, o dano, enquanto crime subsidiário, 

estaria absorvido pelo delito de incêndio (Fl. 585 e-STJ): 
 

“[...]  
Atribui-se na peça denunciatória a prática ao réu MARCOS LUIDSON DE ARAUJO 
dos delitos tipificados nos arts. 150, §10, 250, §1º, II, "a", 146, §1º, 132 e 163, 
todos do Código Penal Brasileiro. Em relação a este último, como já explicitado nos 
tópicos dos demais acusados, tem-se que o dano é absorvido pelo delito de 
incêndio. 
Assim, ante a comprovação da prática delituosa pelo acusado, a qual restou 
comprovada, como amplamente demonstrado, deverá o mesmo ser condenado 
nos termos da denúncia, excetuando-se, apenas o delito do art. 163, do Código 
Penal. 
[...]” (destacamos) 
 
O juízo de 1º Grau, por sua vez, acolheu a manifestação ministerial, reconhecendo, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a absorção do crime de dano pelo de incêndio majorado, 
mais gravoso.  

 
Eis trecho da sentença atinente ao ponto (Fl. 756 e-STJ): 

 
“[...] 
132. Nesse caso, as alegações finais ministeriais postularam a absorção do delito 
de dano pelo de incêndio. De fato, considerando a situação concreta (diferente de 
outros processos desmembrados do original, onde houve autonomia dos delitos, 
identificáveis a partir dos diferentes objetos alvo do fogo), há que incidir o delito 
mais gravoso, a teor expresso da parte final do art. 163, § único, II do Código 
Penal. 
“[…] 
 
Como consequência da aplicação do princípio da absorção ou consunção, o juízo 

então afastou a condenação pelo tipo do art. 163 do Código Penal. 



 

 

 
Não obstante isso, foi mais além para também absolver o Demandante, por falta 

de provas, do crime de constrangimento (art. 146, §1º, do CP), bem como dos crimes de violação de 
domicílio (art. 150, §1º, do CP) e perigo de vida (art. 132 do CP) por também reconhecê-los 
absorvidos pelo delito mais grave de incêndio (Fls.. 721 e 755 e-STJ): 
 

“[...] 
64. Os delitos de invasão de domicílio foram cometidos para viabilizar a prática dos 
demais (art. 132; 146, § 10; 163, § único, 11 e IV; 250, § 10, II, "'a", todos do 
Código Penal Brasileiro). 
65. Portanto, devem ser considerados absorvidos pelos delitos mais graves, todos 
com penas mais severas. 
[...] 
126. A prova é conclusiva, estando isoladas do contexto probatório a versão dos 
réus. A condenação assim se impõe, salvo quanto ao cometimento do crime de 
constrangimento - art. 146, §1º, do Código Penal - por parte de MARCOS 
LUIDSON DE ARAÚJO e RONALDO JORGE DE MELO, eis que não foi possível 
comprovar, durante a instrução, que os denunciados tenham forçado alguma das 
vítimas a efetuar algo que a lei não manda ou ao não cumprimento do que ela 
permite. Passo à dosimetria. 
[...]” (destacamos) 

 
Diante disso, concluiu: 

 
“[...] 
134. Em suma, nesta sentença houve os seguintes posicionamentos: a) 
acolhimento da preliminar referente à violação de domicílio (art. 150, §1º, do CP); 
b) absolvição relativa ao constrangimento (art. 146, § 1º, do CP) e, por fim, c) 
absorção dos delitos de dano (163, § único, do CP) e perigo de vida (art. 132 do 
CP) pelo de incêndio (art. 250 do CP).  
[...]”. (destacamos) 

 
 Forte nestes fundamentos, pois, o juízo, acolhendo apenas em parte a denúncia, 

condenou o Contestante exclusivamente pelo crime de incêndio majorado e tipificado no art. 250, 
§1º, II, “a” do Código Penal (Fls. 766-767 e-STJ): 

 
“[...] 
 
III. Dispositivo 
161. Ex positis, JULGO PROCEDENTE em parte a denúncia para: 
[...] 
b) condenar MARCOS LUIDSON DE ARAÚJO pelos delitos previstos nos arts. 250, 
caput e 250, §1º, II, "a", (incêndio), na forma do art. 71, todos do Código Penal 
Brasileiro. 
[...]”. 

 
O v. acórdão que julgou a apelação, por sua vez, manteve a sentença quanto ao 

ponto em que reconheceu a absorção do crime de dano pelo incêndio majorado (Fls. 1.057 e 1.075 e-
STJ): 



 

 

 
“[...] 
2. Na sentença, o. Magistrado de Primeira Instância entendeu pela absorção dos 
delitos de dano qualificado e perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 163; 
parag. único e art. 132 - do CPB), pelo delito de incêndio (art. 250 do 'CPB). Aplicou 
também o princípio da consunção quanto ao delito de invasão de domicílio (art. 
150 do CPB), que estaria absorvido pelos delitos mais graves. 
[...] 
40. Portanto, tem-se por provada a atuação do acusado no evento criminoso, e 
mesmo que o réu não tenha permanecido durante todo o dia nos locais dos 
incêndios, Fazenda - Curral do boi e Vila de Cimbres, o que é possível, claro está 
que atuou de/forma intensa, sobretudo instigando a multidão na perpetração dos 
ilícitos, isso conforme as provas materiais produzidas e todos os relatos efetuados 
pelas testemunhas arroladas pela acusação. 
41. Desse modo, mantenho a condenação do acusado pela prática do delito 
capitulado no art. 250, parág. 1º., inciso II, alínea a do CPB (incêndio em casa 
habitada), nos mesmos moldes postos no decreto condenatório. 
[...]”. (destacamos) 

 
Do exposto, em síntese, conclui-se que: 

 
a) O Requerente não foi condenado pelo crime de dano, a pedido do próprio 

Ministério Público Federal; 
 

b) O objeto do título condenatório transitado em julgado restringe-se ao crime de 
incêndio majorado. 

 
Nesse horizonte, portanto, não se há de falar em inelegibilidade pela hipótese do 

art. 1.º, I, “e”, n.º 2, primeira parte, da LC n.º 64/1990. 
 
De fato, reconhecer-se a ocorrência de crime de dano ao patrimônio na espécie 

implicaria, ao fim e ao cabo, grave e inaceitável violação à coisa julgada. Significaria, outrossim, 
desconsiderar o reconhecimento, pela sentença definitiva, da absorção de um crime pelo outro e, 
mais do que isso, olvidar da própria consequência jurídico-processual que decorre desse 
reconhecimento: a absolvição do agente pelo crime absorvido. 

 
Neste sentido, com efeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal no HC 111.488/MG, 

relator o Ministro Luiz Fux, ao conceder habeas corpus para absolver o agente do crime de porte 
ilegal de arma que, não obstante constituísse elemento necessário ao crime-fim (disparo de arma de 
fogo) – fazendo atrair, pois, o princípio da consunção – havia sido objeto de condenação autônoma.  

 
Em idêntico sentido, ou seja, de que a aplicação da consunção implica absolvição 

do agente pelo crime-meio e condenação apenas pelo crime-fim, decidiu a colenda Primeira Turma 
no julgamento do RHC 123.399: 
 

EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Roubo qualificado e porte 
ilegal de arma de fogo. Artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, e art. 16, 
parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03. Concurso material. Descabimento. 
Apreensão da arma, em poder do agente, logo após o roubo praticado com seu 



 

 

emprego. Contexto fático único. Princípio da consunção. Absorção do porte ilegal 
de arma pelo crime patrimonial. Recurso provido. 1. A posse de arma de fogo, logo 
após a execução de roubo com o seu emprego, não constitui crime autônomo 
previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, por se encontrar na 
linha de desdobramento do crime patrimonial. 2. Recurso provido para o fim de 
absolver o recorrente da imputação de porte ilegal de arma. (STF, RHC 123399, 
rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17/11/2014) 

 
Em tais circunstâncias, como já enfatizou o Ministro Celso de Mello em voto 

lapidar no HC 80.303-MG, o que se tem, por conseguinte, é a “exclusão da própria incidência do tipo 
penal absorvido”. 

 
No mesmo sentido, é a posição de há muito consolidada no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça em torno desse instituto (consunção) e das consequências jurídico-processuais 
que gera no caso concreto (absolvição em relação ao crime meio ou menos grave): 

 
“[...] Pelo Princípio da Consunção, também conhecido como Princípio da Absorção, 
ainda que praticadas duas ou mais condutas subsumíveis a tipos legais diversos, 
pune-se apenas uma conduta, restando as demais absorvidas, quando estas 
constituam meramente partes de um fim único." (STJ, RESP 1.688.517, rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 22/11/2017). 
 
“[...] A jurisprudência desta Corte entende que o princípio da 
consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos 
grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução  de outro mais 
danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último 
crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência 
entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais 
nociva ao meio  social" (STJ, HC 377.519/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio 
Saldanha Palheiro, DJe de 9/2/2017). 

 
Por isso mesmo, impossível e juridicamente incabível tomá-lo por inelegível por 

crime do qual fora absolvido, uma vez que a hipótese de inelegibilidade em questão pressupõe, 
obrigatoriamente, uma condenação. 

 
Neste sentido, com efeito, é a expressa dicção da lei: 

 
Art. .1.º São inelegíveis: 

[...] 
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:   

[...] 
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais 

e os previstos na lei que regula a falência;     
  

Some-se a isto que o próprio delito de incêndio, único objeto da condenação, não 
se qualifica nem se confunde com um “crime contra o patrimônio privado”. 

 



 

 

Como se sabe, e se repisará amiúde, os crimes patrimoniais estão inseridos no 
Título II do Código Penal (Capítulos I a VII). Tipificado no art. 250 do Código Penal, o delito incêndio, 
por sua vez, está inserido no Título VIII, que consagra os crimes contra a incolumidade pública. 

 
Como ensina o autorizado magistério de Paulo José da Costa Jr., consiste a 

incolumidade pública, fundamentalmente, “no conjunto de condições necessárias à vida, à 
integridade corporal e à saúde, como bens de todos e de cada um”.1 

 
Não se ignora, evidentemente, o fato de que a “lesão” a coisas – móveis ou 

imóveis – constituir elemento necessário ao tipo de incêndio. Todavia, este aspecto, em si, não o 
torna um “crime patrimonial” que é, justamente, o bem jurídico tutelado no art. 1.º, I, “e”, n.º 2 da LC 
n.º 64/1990. 

 
Admitir-se o contrário, com efeito, significaria, por exemplo, reconhecer o crime 

de latrocínio (CP, art. 157, §3º) como um “crime doloso contra a vida” sujeito à competência do 
Tribunal do Júri. E isto, sabe-se, não tem plausibilidade. Embora, neste caso, a morte da vítima 
constitua um elemento necessário e condicionante à própria configuração do latrocínio, essa 
circunstância – morte da vítima – não descaracteriza a natureza patrimonial do delito. 

 
O mesmo se diz em relação ao aborto. O fato de não existir sem que haja, 

necessariamente, alguma lesão corporal não lhe retira a natureza jurídica de crime doloso contra 
vida. E, consequente, não o faz sujeito à jurisdição de um juízo singular comum. E isto porque, como é 
evidente em ambos os exemplos dados, o que prevalece para definir-se a natureza jurídica de um 
crime, com todos os seus consectários, não são as suas características, mas, sim, o bem jurídico 
objeto de proteção da norma. 

 
Não por outra razão, aliás, os tipos penais são justamente distribuídos ao longo do 

Código Penal conforme o critério do bem jurídico tutelado. Não se trata, pois, de critério aleatório 
nem irrelevante, mas de estruturação lógica que se destina a assegurar a própria coerência do 
sistema e conferir racionalidade na aplicação das leis e solução dos casos. 

 
Por isso mesmo, em suma, o fato de o tipo de incêndio se caracterizar pela lesão 

ou exposição a perigo de algum bem não lhe retira a natureza jurídica de crime contra a incolumidade 
pública nem o torna, , repita-se, um um crime patrimonial, visto que, conforme reconhece a doutrina, 
sem maior cizânia, a objetividade jurídica central do tipo do art. 250 é assegurar a “tranquilidade 
pública”,2 bem jurídico que não se confunde com aquele objeto de proteção pelo tipo do art. 163 do 
Código Penal (patrimônio). 
 

4.3. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL COMPETENTE – INDULTO 
(DECRETO N° 8.615/2015) – DIREITOS POLÍTICOS VIGENTES: 

 
Conforme dito acima, a sentença condenatória fora reformada pelo Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região – TRF5 (ID. 10470121), reduzindo a pena em mais de 6 (seis) anos após 

                                                           
1

 � COSTA JR., Paulo José da. Comentários ao Código Penal. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 807. 
2

 � PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. Parte especial. 2.ed. São Paulo: RT, 
2007, p. 577. 



 

 

análise vertical dos autos pelo órgão colegiado, passando esta ao montante de 4 (quatro) anos, 
sendo, conforme preceitua o Código Penal, em seu art. 44, substituída por penas restritivas de 
direito. 

 
Logo, com o trânsito em julgado em 2015, passou-se a cumprir o estabelecido, nos 

autos da Execução Penal n° 0000081-44.2015.4.05.8310 (ID. 10470128), estando o seu término 
inicialmente previsto para 2019. 

 
Ocorre que, na data de 18/7/2016, o impugnado teve homologado, pelo juízo da 

execução, o seu indulto (Decreto n° 8.615/2015), popularmente conhecido como “indulto natalino”, 
extinguindo a sua punibilidade (ID. 10470130), passando, portanto, a ter de imediato os seus direitos 
políticos válidos na forma da lei. 

 
Vejamos o que se tem como pacífico perante o e. Tribunal Superior Eleitoral – TSE, 

que proferiu a Súmula-TSE n° 9, no tocante a extinção da pena e o retorno célere dos direitos 
políticos: 

 
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confere o art. 
23, XV, do Código Eleitoral, resolve editar a seguinte súmula: 
A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada 
em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de 
reabilitação ou de prova de reparação dos danos. 

 
A propósito do assunto, observe-se o que expende o próprio impugnante: 

 
No caso presente, a sentença que declarou extinta a punibilidade do Impugnado, 
em face do reconhecimento do indulto presidencial, nos termos do art. 107, II, do 
Código Penal c/c art. 1º, XIV, do Decreto nº 8.615, de 2015, foi prolatada em 18 de 
julho de 2016, tendo transitado em julgado para o MPF em 01 de agosto de 2016 e 
para a defesa em 08 de agosto de 2016, conforme Resultado da Consulta 
Processual anexa (Anexo IV). 
Por sua vez, o Decreto nº 8.615, de 2015, foi publicado no DOU de 24 de 
dezembro de 2015, conforme documento anexo (Anexo V). 
 
Assim sendo, data vênia, não merece guarida a argumentação do douto Parquet 

de que o impugnado está com seus direitos políticos suspensos, haja vista ter sido agraciado pelo 
indulto ao final de 2015, homologado em julho de 2016, oportunidade em que a vigência de seus 
direitos políticos, garantia fundamental, passou a ser válida mais uma vez, conforme preceitua a 
Constituição Federal. 

 
4.4) IMPOSSIBILIDADE DE INELEGIBILIDADE SEM PREVISÃO LEGAL EXPRESSÃO – ANALOGIA IN 
MALAM PARTEM – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: 
 

A Constituição Federal de 1988, no caput do art. 14, consagra o voto universal, 
isonômico, direto e secreto como instrumento da soberania popular, atribuindo à capacidade 
eleitoral ativa o exercício do poder popular e erigindo o sufrágio ao patamar de direito fundamental.  

 
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 



 

 

 
No mesmo artigo, em seus §§ 3º, 5º, 6º e 8º, estipula as condições para o exercício 

da capacidade eleitoral passiva, consistente no direito dos cidadãos em ser votados e eleitos para 
cargos eletivos. Fixa, ainda, as causas constitucionais de inelegibilidade, elencadas nos §§ 4º e 7º, 
essas as quais impediriam o registro da candidatura, retirando desse a capacidade eleitoral passiva. In 
verbis: 

 
Art. 14. [...]  
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o pleno exercício dos direitos políticos; 
III - o alistamento eleitoral; 
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 
V - a filiação partidária; 
VI - a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 
d) dezoito anos para Vereador. 
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.  
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, 
os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos 
poderão ser reeleitos para um único período subseqüente. 
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os 
Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos 
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. 
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 
consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da 
República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito 
ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo 
se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 
§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; 
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior 
e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 

 
Ciente de que não seria capaz de esgotar todas as causas justificadas de subtrair 

ao cidadão a capacidade eleitoral passiva, a Constituição delegou à Lei Complementar a função de 
estabelecer outros casos de inelegibilidade. Assim o fez no §9º do mesmo artigo 14: 

 
Art. 14. [...] § 9º Lei complementar estabelecerá 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.    

 



 

 

Note-se que o §9º do art. 14 da CF fixa verdadeira reserva à Lei Complementar, 
possibilitando que essa, e somente essa, promova a inclusão no ordenamento jurídico de causas de 
inelegibilidade – o tolhimento do direito fundamental à capacidade eleitoral passiva.  

 
Mais do que isso, limita essa inclusão de novas condutas com a expressa finalidade 

de proteção à probidade administrativa e à moralidade inerente ao exercício de mandato, 
considerando-se a vida pregressa do candidato, a normalidade e a legitimidade das eleições contra as 
influências indevidas de poder (político e econômico). Somente para preservar finalidades 
constitucionais, balizamentos inarredáveis das eleições em qualquer Estado Democrático de Direito, é 
que seria permitida a inserção de novas condutas no rol de inelegibilidades, devendo isso, frise-se, 
ocorrer única e exclusivamente por LEI COMPLEMENTAR.  

 
Seguindo à risca o ditame constitucional presente no §9º do art. 14 da CF, foi 

promulgada Lei Complementar de nº 64/1990, a qual estabeleceu as hipóteses infraconstitucionais de 
inelegibilidade. Mais especificamente, inseriu-se o inciso “e”, que elenca em que hipóteses as 
condenações criminais ocasionariam a inelegibilidade após o cumprimento da pena, in litteris:  

 
Art. 1º São inelegíveis: 
I - para qualquer cargo: [...]  
e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, 
pela prática de crime contra a economia popular, a fé pública, a administração 
pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes 
e por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena; 

 
O dispositivo, assim, engendrou relação estreita entre o Direito Eleitoral e o Penal, 

fixando consequências para um ato reputado como crime, na seara eleitoral, e por conseguinte, 
conferindo à Lei nº 64/90, pelo menos no ponto em análise, contornos de lei penal. Efeito de tal 
aproximação é submeter a sua exegese e aplicação aos princípios norteadores do sancionamento 
penal. Nesse sentido, asseverou o ministro Marco Aurélio Mello no voto no Recurso Ordinário 1697-
95, do Tribunal Superior Eleitoral, publicado na sessão de 02/12/2010:  

 
“reafirmo o que tenho sustentado quanto à Lei Complementar 135/2010, quer sob 
o ângulo da anterioridade – artigo 16 da Constituição Federal –, quer quanto à 
retroação, com o reforço de que, no caso, a alínea ‘e’ muito embora discipline 
questão eleitoral, possui contornos de lei penal, ao emprestar consequências a um 
ato reputado como crime.” 

 
Os aludidos contornos penais da inelegibilidade impõem que as causas que a 

geram obedeçam à estrita legalidade, pelo que somente poderão ser estabelecidas por lei e 
aplicadas nos moldes e limitações nela demarcados. Combinados com a reserva de lei 
complementar, ora constitucionalmente estatuída, consistem em verdadeira taxatividade dos 
dispositivos que fixam as hipóteses de inelegibilidade, não podendo esse rol ser ampliado senão por 
Lei Complementar. 

 
É de se esperar, portanto, que uma regra que verse sobre inelegibilidade, tal qual 

a alínea “e” do inciso I do art. 1º da LC 64/90 (que, ademais, reúne aspectos de Direito Penal), 
observe a nitidez necessária à cidadania em homenagem à taxatividade e à estrita legalidade. 

 



 

 

É sob esse prisma, inafastavelmente, que se há de considerar, do ponto de vista de 
suas consequências eleitorais, o enquadramento da condenação criminal em apreço no art. 250 do 
Código penal. 

 
Conforme se extrai do mencionado art. 250, do Código Penal, no qual o 

impugnado teve sua pena decretada e cumprida, esse encontra-se previsto no “Título VIII” (Dos 
Crimes contra a Incolumidade Pública), “Capítulo I” (Dos Crimes de Perigo Comum). 

 
Destaca-se, de imediato, que a Lei Complementar 64/90, em seu artigo 1º, I, alínea 

“e”, em nenhum momento finca que os crimes previstos no Título supracitado são ensejadores de 
inelegibilidade. Vejamos rol taxativo: 

 
Lei Complementar 64/90: 
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. 
 
Ora, Excelência, o que intentam os impugnantes é substituir o legislador, 

responsável por determinar o rol exclusivo dos crimes que são objetos de inelegibilidade, não 
merecendo prosperar tais argumentos. 

 
É cediço que não se pode, em nenhuma hipótese, aplicar interpretação mais 

gravosa da lei, sob pena de se praticar analogia in malam partem, inadmissível no Direito Penal 
moderno e pátrio. 

 
O que se defende na legislação atual é o Princípio da Reserva Legal, em que 

nenhum fato pode ser considerado como crime se não existir uma lei que o enquadre no âmbito 
criminal e nenhuma pena pode ser aplicada se não houver sanção preexistente e correspondente ao 
fato (nullum crimen, nulla poena sine lege).  

 



 

 

O Estado, na ausência de supedâneo legal para seus atos, não pode atuar 
restritivamente, mormente se tal conduta ferir a liberdade de agir e os direitos fundamentais do 
agente. E assim acontece porquanto está submetido ao princípio da legalidade estrita. 

 
É justamente por isso, que jurisprudência do e. TSE entende pela impossibilidade 

de utilização de interpretação extensiva quanto às causas de inelegibilidade. Colaciona-se: 
 
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. 
PRÁTICA NA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 290 DO CE. CRIME DE MENOR 
POTENCIAL OFENSIVO CUJA DEFINIÇÃO LEVA EM CONTA O LIMITE MÁXIMO DA 
PENA PREVISTO EM LEI, E NÃO SÓ O SOMATÓRIO APLICADO EM DECORRÊNCIA DA 
PRÁTICA DE CRIME NA FORMA DE CONCURSO MATERIAL, FORMAL OU 
CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS 
CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO A INELEGIBILIDADE 
PREVISTA NO ART. 1º, §4º, DA LC 64/90. DESPROVIMENTO. 
(TSE – RESPE: 00001055420166260043 CUNHA-SP; Relator Min. Henrique Neves 
da Silva; Data de Julgamento 7/11/2017; Data de Publicação DJE 13/12/2017) 
 
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO. LC 
64/90. CONDENAÇÃO CANDIDATURA. CRIMINAL. INELEGIBILIDADE. VIOLAÇÃO 
ART. 1º, I, E, 2. PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 

(...) 
2. As causas geradoras de inelegibilidade não admitem interpretação extensiva. 
(TSE – Recurso RO 98.150/RS; Relator Min. João Otávio de Noronha; Publicado 
em Sessão 30/9/2014) 
 
Ademais, destacam-se decisões dos e. Tribunais Regionais Eleitorais – TRE, que 

versam sobre o tema: 
 
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE 
CANDIDATURA. CARGO DE PREFEITO. VIDA PREGRESSA SOB INVESTIGAÇÃO 
POLICIAL. SUPOSTA CONEXÃO COM AS INVESTIGAÇÕES DA CHAMADA OPERAÇÃO 
“LAVA JATO”. PERSECUÇÃO PENAL INCONCLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE 
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1º, I, DA LC 64/90. 
CANDIDATO VENCEDOR NO ÚLTIMO PLEITO. REGISTRO DEFERIDO. 
1. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são taxativas, não 
cabendo analogia, interpretação analógica ou extensiva. 

(...) 
(TRE-CE – RE: 4357 MORADA NOVA-CE; Relator Ricardo Cunha Porto; Data de 
Julgamento: 17/10/2016; Data de Publicação – Publicado em Sessão – 
17/10/2016) 
 
ELEICÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. DEFERIMENTO. 
CONDENAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CRIME CONTRA A 
PROPRIEDADE IMATERIAL E NÃO CONTRA O PATRIMÔNIO PRIVADO. 
INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. A violação de direito autoral (art. 184, §2º, do Código Penal) esta capitulada 
como crime contra a propriedade imaterial, não contra o patrimônio privado, e 



 

 

por isso não incide na hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, e, 2, da LC 64/90. 
Precedentes do TSE. 
2. Havendo tratamento legislativo diferenciado para essas duas categorias de 
crimes e tratando-se de inelegibilidade de restrição a direito fundamental, a 
capacidade eleitoral passiva (ius honorum), inadmissível interpretação analógica 
ou extensiva da hipótese prevista no art. 1º, I, e, 2, que trata os crimes contra o 
patrimônio privado. 
(TRE-PR – RE: 17693 GENERAL CARNEIRO – PR; Relator Adalberto Jorge Xisto 
Pereira; Data de Julgamento 17/10/2016; Data de Publicação – Publicado em 
Sessão – 17/10/2016) 
 
Outrossim, não se trata de mera questão de topografia, mas de teleologia e de 

hermenêutica. A exegese de dispositivos que se contrapõem à elegibilidade não pode ser ampliativa 
ou extensiva. Se assim for, não é a finalidade da Lei Complementar nº 64/90 que estará em risco, mas 
os próprios valores que a Lei mesma objetiva resguardar: eleição justa e limpa e por isso as restrições, 
de um lado; elegibilidade ampla e democrática e por isso a exegese prudente, estrita ou contraída, de 
outro. 

 
Contemplando essa orientação, declina-se, ad exemplum, manifestação da Corte 

Superior Eleitoral: 
 

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE 
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1, 1, E, 2, DA LC 64190. CONDENAÇÃO 
CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ART. 184, § 1°, DO CÓDIGO PENAL. 
NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 
1.A condenação por crime de violação de direito autoral (art. 184, § 10, do Código 
Penal) não gera inelegibilidade do art. 1, 1, e, 2, da LC 64190, pois esse crime não 
se enquadra na classificação legal de crime contra o patrimônio privado. 
2.As causas geradoras de inelegibilidade não admitem interpretação extensiva. 
3.Recurso ordinário desprovido.  
(RECURSO ORDINÁRIO N° 981-50.2014.6.21.0000 - CLASSE 37 - PORTO ALEGRE - 
RIO GRANDE DO SUL) 

 
Em seu voto, o então Ministro Relator, João Otávio de Noronha, com propriedade 

e em consonância com os vetores da democracia, da razoabilidade, proporcionalidade e pluralismo 
político, ponderou: 

 
No tocante à matéria de fundo, o art. 10, 1, e, 2, da LC 64190 dispõe que são 
inelegíveis, para qualquer cargo eletivo, os que forem condenados pela prática de 
crime contra o patrimônio privado, em decisão transitada em julgado ou proferida 
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de oito 
anos após o cumprimento da pena. Eis a redação do dispositivo: 
Art. 1° 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: 



 

 

2. contra o patrimônio Privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os 
previstos na lei que regula a falência; 

(...) 
Registre-se que as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas 
restritivamente, "evitando-se a criação de restrição de direitos políticos sobre 
bases frágeis e inseguras decorrentes de mera presunção, ofensiva à dogmática de 
proteção dos direitos fundamentais" (REspe 397-23/PR, Rei. Mm. Gilmar Mendes, 
DJe de 5.9.2014). 
Ainda a esse respeito, cito o entendimento por mim externado no julgamento do 
REspe 76-79/AM, em 15.10.2013: 
Essa matéria desafia, sem qualquer sombra de dúvida, uma interpretação estrita. 
Não se pode utilizar critérios hermenêuticos como a analogia para restringir 
direitos. No caso vertente, o legislador expressou-se de forma bastante clara: 
‘Crimes contra a Administração Pública’ e não aqueles que ferem os interesses da 
Administração Pública. Esta redação daria uma amplitude deveras acentuada ao 
dispositivo. 
Fixadas essas premissas, verifica-se no caso dos autos que o recorrido foi 
condenado em ação penal pelo crime de violação de direito autora 17, tipificado 
no art. 184, § 1°, do Código Pena16, tendo a punibilidade sido extinta em 19.8.201 
19 (documentos de fls. 20-27). 
Esse crime encontra-se inserido no Título III da Parte Especial do atual Código 
Penal, que dispõe sobre os Crimes contra a Propriedade Imaterial, diferentemente 
do Codex de 1840, em que os Crimes contra a Propriedade Literária, Artística, 
Industrial e Comercial constituíam capítulo integrante do Título XII (dos Crimes 
Contra a Propriedade Pública e Particular)”. 
 
E ainda: 

 
Nesse contexto, considerando a distinção de classificação estabelecida pelo 
legislador penal e a impossibilidade de interpretação extensiva das causas 
geradoras de inelegibilidade, descabe o enquadramento do crime de violação de 
direito autoral na hipótese de crime contra o patrimônio privado para os fins do 
art. 1°, 1, e, 2, da LC 64190, a despeito de precedente em sentido contrário do 
Tribunal Superior Eleitoral firmado para as Eleições 201218. 
Registre-se, ainda, que não se está a negar aos direitos autorais sua natureza 
patrimonial. Essa circunstância, contudo, não permite enquadrar a condenação 
sofrida pelo recorrido em capitulação diversa da legal. 
Com efeito, se adotado raciocínio contrário, qualquer crime que tangenciasse o 
patrimônio privado - e não somente os previstos no Título II da parte especial do 
Código penal - poderia ser, em tese, objeto da inelegibilidade do art. 1, 1, e, 2, da 
LC 64/90, o que, a toda evidência, mostra-se inadmissível, porquanto conferiria a 
essa causa de inelegibilidade extensão maior do que a prevista pelo legislador. 
 
Portanto, Excelência, depreende-se de forma irrefutável a impossibilidade de se 

aplicar interpretação extensiva e de se fazer analogia in malam partem, o que intenta, de maneira 
descabida, o Impugnante, não podendo este juízo acatar. 

 
De mais a mais, acredita-se na expertise de Vossa Excelência em permitir e deferir 

a candidatura do impugnado, homenageando o sufrágio universal. 



 

 

 
4.5) DO DIREITO POLÍTICO DE CONCORRER EM PLEITO ELEITORAL E DA HERMENÊUTICA DA 
EXPRESSÃO “MENOR POTENCIAL OFENSIVO”: 

 
Extrai-se das impugnações os argumentos que “a condenação criminal transitada 

em julgado é causa de suspensão dos direitos políticos, de modo que, enquanto cumpra pena, o 
indivíduo será privado tanto de sua capacidade eleitoral ativa (direito de votar) quanto de sua 
capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado)”. 

 
Defende, ainda, “que a substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos é irrelevante para a configuração da inelegibilidade, sendo despicienda a pena 
efetivamente aplicada. Apenas se afasta a causa de inelegibilidade em análise pela prática de crimes 
culposos, infrações de menor potencial ofensivo e crimes de ação penal privada (art. 1º, § 4º, LC nº 
64, de 1990), hipóteses não ocorrentes no caso presente”. 

 
Ora, os escólios acima transcritos não impressionam! 
 
O direito político de concorrer, eleitoralmente, como tradução inequívoca e mais 

intensa dos valores constitucionais fundamentes da cidadania, da soberania popular, do pluralismo 
político e da própria democracia somente pode ser restringido por razões de incontornável 
envergadura, à luz da lei, mas tomadas na concretude e suas peculiaridades. 

 
Não é o que se tem na hipótese. Relembre-se as premissas e também conclusões 

do TRF5, acerca do Impugnado: 
 

1. Não houve pena de reclusão de mais de 10 anos, mas, muito pelo contrário, de multa e restrição 
de direitos; 
2. Não ficou comprovada violência, perigo ou grave ameaça a pessoa, apesar da peça de 
impugnação, dizer, inveridicamente, o contrário;  
3. Não houve prova de qualquer instigação ou indução à execução material de crime. Portanto, não 
se cogita de tal agravante; 
3. O Impugnado não possui antecedentes negativos; 
4. Não houve continuidade delitiva, portanto, tal agravante também não existiu. 

 
E mais: 
 
“Embora reconhecida a atenuante do art. 65, III, e do CPB (cometido o crime sobre 
a influência de multidão ou tumulto), deixo aqui de reduzir a sanção que ora é 
imposta aos acusados, porquanto implicaria em fixação da pena abaixo do mínimo 
legal, o que não é possível (Súmula 231, do STJ)” (grifou-se). 

 
Pode-se, consideradas todas premissas e conclusões acima, afirmar, ainda assim, 

que o ilícito penal em tela não ostenta menor potencial ofensivo? 
 
O direito em jogo, apanágio da democracia – o de submeter-se ao escrutínio 

soberano do voto popular – não pode ser restringido mediante interpretação gramatical ou literal do 
art. 1º, § 4º da Lei Complementar nº 64/90. 

 



 

 

O critério de definição do menor potencial ofensivo de uma infração penal não 
pode ser, em matéria de (in)elegibilidade, sic et simpliciter, o da pena máxima prevista para o ilícito. 
Racionar nesses termos, é fazer tabula rasa dos postulados constitucionais da razoabilidade, da 
proporcionalidade, do pluralismo político, bem como desconsiderar que o ordenamento jurídico 
suscita a aplicação das normas jurídicas da forma que, resguardados os valores constitucionais, 
favoreça a mais ampla e democrática participação nas disputas eleitorais. 

 
Pois bem, a maneira de garantir a plena eficácia da principiologia constitucional 

implicada e, ao mesmo tempo, o prestígio da democracia, é a que afere, em caso concreto e não 
abstratamente, se há ou não justa causa para inelegibilidade, respeitados, é claro, os balizados legais. 

 
Em outros termos, a hermenêutica relativa às restrições à elegibilidade deve ser 

parametrada pelos seguintes marcos: 
 

1. O caso concreto; 
2. A mais ampla participação possível; 
3. A perspectiva exegética estrita das normas restritivas de direito, como forma de fazer avultar os 
valores democráticos. 

 
Os dois primeiros marcos estão muito bem ilustrados, por exemplo, com o 

posicionamento do TSE, já consolidado, a respeito da aplicação da alínea “g”, inciso I, art. 1º da Lei 
Complementar nº 64/90: 

 
Art. 1º São inelegíveis: 
I - para qualquer cargo: 
(…) 
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade 
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta 
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se 
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, 
aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os 
ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa 
condição; (…). 
 
O TSE tem aplicado a regra atento ao circunstanciamento de cada situação 

concreta em particular. Por isso, mesmo tendo um Tribunal de Contas incluído o nome de dado 
gestor na lista dos que lograram rejeição de contas e, ainda que o próprio Tribunal tenha formado 
juízo quanto à má-fé dos atos praticados, é a Justiça Eleitoral que, perquirindo todos os elementos do 
caso do concreto, formará, autonomamente, o juízo de inelegibilidade ou não. 

 
Seguem julgados exemplificativos dessa orientação: 
 
Eleições 2016. Recurso especial. Registro de candidatura ao cargo de vereador 
deferido pelo TRE do Rio de Janeiro, afastando a inelegibilidade constante da 
alínea g do inciso I do art. 1º da LC 64/90. Rejeição das contas referentes ao 
exercício de 1997 pelo TCE do Rio de Janeiro. Recebimento de verbas de 
representação. Valor ínfimo. Ocorrência de devolução ao erário. Ausência de 
comprovação de dolo ou má-fé do agente público. Recurso especial ao qual se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art71ii


 

 

nega provimento. [...] 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior orienta-se na 
linha de que não é qualquer vício apontado pela Corte de Contas que atrai a 
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90, mas tão somente 
aqueles que digam respeito a atos desonestos, que denotem a má-fé do agente 
público (REspe 28-69/PE, Rel. Min. Luciana Lóssio, publicado na sessão de 
1º.12.2016). 3. No caso, além de se tratar de contas antigas, referentes ao 
exercício de 1997, o pequeno montante das verbas recebidas, que caracterizaram 
o dano (5.420 Ufirs/RJ), e a devolução desses valores devem ser considerados na 
aplicação da sanção. No caso concreto, em uma ponderação de valores, deve 
prevalecer o jus honorum diante de uma infração de menor potencial 
ofensivo.[...]” (Ac de 8.2.2018 no REspe nº 13527, rel. Min. Rosa Weber.)”(Grifou-
se) 
 
Eleições 2016. Recursos especiais. Registro de candidatura. Cargo. Prefeito. 
Deferimento. Art. 1°, i, g, da LC n° 64/90. Aferição dos requisitos. Divergência 
quanto à ocorrência do dolo. Rejeição de contas pelo TCU assentando a presença 
de elemento volitivo na prática das irregularidades apuradas. Acórdão da justiça 
comum consignando ausência do dolo. Cenário de dúvida razoável objetiva acerca 
do estado jurídico de elegibilidade. Exegese que potencialize o exercício 
do ius honorum como critério norteador do equacionamento da controvérsia. 
Incidência do princípio da razoabilidade. Inelegibilidade não configurada. 
Condenações de suspensão dos direitos políticos em ações diversas. 
Impossibilidade de soma dos prazos das sanções políticas para fins de 
reconhecimento de condição de elegibilidade. Recursos especiais a que se nega 
provimento. 1. O art. 1º, I, g, do Estatuto das Inelegibilidades reclama, para a sua 
caracterização, o preenchimento, cumulativo, dos seguintes pressupostos fático-
jurídicos: (i) o exercício de cargos ou funções públicas; (ii) a rejeição das contas 
pelo órgão competente; (iii) a insanabilidade da irregularidade apurada, (iv) o ato 
doloso de improbidade administrativa; (v) a irrecorribilidade do pronunciamento 
que desaprovara; e (vi) a inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto 
que rejeitara as contas. 2. O art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 64/90, pressupõe 
o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) a condenação por 
improbidade administrativa, transitada em julgado ou proferida por órgão 
colegiado, (ii) a suspensão dos direitos políticos, (iii) o ato doloso de improbidade 
administrativa e (iv) a lesão ao patrimônio público e (v) o enriquecimento ilícito 
[...] 9. Recursos especiais desprovidos.” (Ac. de 6.4.2017 no REspe nº 21321, rel. 
Min. Luiz Fux.) (Grifou-se) 
 
Eleições 2016. Recurso especial. Registro de candidatura. Vereador. Alegada 
inelegibilidade, por não. Desincompatibilização de servidor público. Art. 1º, inciso 
II, alínea d da LC 64/90. Cargo de fiscal de atividade agropecuária. Afastamento 
pelo prazo de 3 meses antes do pleito. Respeito à diretriz restritiva da norma. 
Descabimento de expansão das suas hipóteses. Inelegibilidade que merece ser 
afastada. Desprovimento do recurso especial para manter o deferimento do 
registro de candidatura. 1. O candidato que exerce atividade relacionada à 
fiscalização agropecuária não se enquadra nas funções descritas na alínea d do 
inciso ii do art. 1º da LC 64/90, sendo inexigível, por conseguinte, a sua 
desincompatibilização no prazo de 6 meses antes do pleito, e sim no prazo de [...] 
2. Deve-se atribuir significado razoável à norma disciplinadora dos prazos de 

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=294284&noChache=747849523
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=21321&processoClasse=RESPE&decisaoData=20170406
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=21321&processoClasse=RESPE&decisaoData=20170406


 

 

desincompatibilização de cargos, empregos ou funções públicas, de tal sorte que 
as oportunidades de concorrência democrática às eleições sejam ampliadas, e não 
restringidas. No caso em exame, a regra legal que disciplina o aludido refere-se 
expressamente ao universo tributário e parafiscal, sendo seus destinatários 
somente os agentes fiscais de tributos, e não o fiscal agropecuário, vedando-se 
interpretações ampliativas que tenham o propósito de limitar o direito de acesso à 
elegibilidade [...]”. (Ac. de 13.12.2016 no REspe 23598, rel. Min. Herman 
Benjamin.) (Grifou-se) 
 
Nas prolações acima, tem-se o bastante para esperar que a coerência axiológica da 

jurisprudência da zelosa Justiça Eleitoral também avulte no feito sub examine, fulminando a 
impugnação aqui verberada e destituída de fundamentação fático-jurídica que a faça plausível. 

 
4.6) DA AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE SOBRE A INTEPRETAÇÃO 
CONFERIDA À ALÍNEA “e” DO INCISO I E DA NECESSIDADE ADOÇÃO DA INTERPRETAÇÃO 

 
A cada renovação da Corte Superior Eleitoral, um novo posicionamento emerge, 

em geral com sentido diametralmente oposto ao anterior, no tocante à possibilidade de 
interpretação extensiva do art. 1º, I, “e” da LC 64/1990.  

 
Não obstante se reconhecer a existência de acórdãos que dilargam os precisos 

limites do preceito em exame, costeando a nítida taxatividade do elenco do art. 1º, I, “e” da LC 
64/1990, é imperativo evidenciar que o posicionamento aqui defendido, além de mais consentâneo 
com os valores constitucionais implicados e as finalidades da própria LC nº 64/90, igualmente já 
prevaleceu mais de uma vez no Tribunal Superior Eleitoral. 

 
No julgamento do RECURSO ORDINÁRIO N° 981-50.2014.6.21.0000 /RS, julgado 

em 30/09/2014, entendeu-se que as causas geradoras de inelegibilidade não admitem interpretação 
extensiva, como já demonstrado acima e reiterado, agora: 

 
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE 
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1, 1, E, 2, DA LC 64190. CONDENAÇÃO 
CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ART. 184, § 1°, DO CÓDIGO PENAL. 
NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 
1.A condenação por crime de violação de direito autoral (art. 184, § 10, do 
Código Penal) não gera inelegibilidade do art. 1, 1, e, 2, da LC 64190, pois esse 
crime não se enquadra na classificação legal de crime contra o patrimônio 
privado. 
2.As causas geradoras de inelegibilidade não admitem interpretação extensiva. 
3.Recurso ordinário desprovido. (Grifou-se). 
 
O mesmo entendimento foi exposto no Respe nº 207-35.2016.6.24.0010, julgado 

em 09/02/2017 e assim ementado:  
 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. 
DEFERIMENTO. TRE/SC. INELEGIBILIDADE. ART. 1°, 1, E, DA LC N° 64/90. LC N° 
135/2010. STF. CONSTITUCIONALIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 10 DA LEI N° 
7.347/85. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
DESPROVIMENTO. 

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=127894&noChache=1831332031
http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=127894&noChache=1831332031


 

 

1. No caso concreto, o candidato foi condenado pelo crime capitulado no art. 10 
da Lei n° 7.347/85, consubstanciado no ato de recusar, retardar ou omitir "dados 
técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo 
Ministério Público". 
2. O crime de desobediência encontra-se inscrito no capítulo dos crimes praticados 
por particular contra a Administração Pública (art. 330/CP). O sujeito ativo desse 
crime é reservado ao particular, não alcançando o agente ou funcionário público. 
3. No caso do crime prescrito no art. 10 da Lei n° 7.347/85, a norma não fez 
distinção, podendo a conduta ser praticada por particulares ou agentes públicos. 
4. A pena máxima em abstrato de seis meses cominada para o crime de 
desobediência (art. 330 do CP) não deixa dúvidas de que integra o rol de crimes de 
menor potencial ofensivo, o que atrai a incidência da exceção à inelegibilidade, 
prevista no art. 1, § 40, da LC n° 64/90. 
5. A LC n° 64/90 foi taxativa ao exigir, como causa de inelegibilidade, a 
configuração do crime contra a Administração Pública. A interpretação na 
espécie deve ser estrita, principalmente por estar em jogo instrumento essencial 
aos direitos políticos, qual seja: o direito de candidatar-se.  
6. Não é possível a correlação ou equiparação entre o crime previsto na lei das 
ações civis públicas e o crime de desobediência prescrito no Código Penal, 
quando não foi essa a intenção do legislador, já que "onde a lei não distingue, 
não cabe ao intérprete distinguir". Especialmente quando se cuida de 
interpretação que conduza à restrição do direito fundamental à elegibilidade.  
7. Nessa linha, o crime capitulado no art. 10 da Lei n° 7.347/85 não configura 
crime contra a Administração Pública. Na verdade, trata-se de conduta que fere 
interesse da Administração, delito não catalogado no rol de espécies do gênero 
crimes contra a Administração Pública. (Grifou-se). 

 
Em seu voto, a Ministra Relatora Luciana Lóssio assim consignou (fl. 10/11):  

 
É inegável que a regra da inelegibilidade do art. art. 10, 1, e, 1, da LC n° 64/90 
alcança os tipos penais disciplinados no título Xl do Código Penal e na legislação 
específica ou extravagante. No entanto, a lei foi taxativa ao exigir, como causa de 
inelegibilidade, a configuração do crime contra a Administração Pública. A 
interpretação na espécie deve ser estrita, principalmente por estar em jogo 
instrumento essencial aos direitos políticos, qual seja: o direito de candidatar-se. 
A meu ver, a hipótese aqui versada encontra óbice na possibilidade de se dar ao 
caso concreto interpretação extensiva para conceber enquadramento diverso da 
condenação sofrida pelo candidato. [...] 
Na minha ótica, não é possível a correlação ou equiparação entre essas espécies 
de crime, porque não me parece ter sido essa a intenção do legislador. Como 
celebra o brocardo jurídico, "onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete 
distinguif'. Especialmente quando se cuida de interpretação legal que conduza à 
restrição do direito fundamental à elegibilidade. Como se não bastasse, há 
notória diferença quanto ao bem jurídico tutelado em relação à punibilidade de 
cada ilícito penal. Enquanto para a conduta do art. 10 da Lei n° 7.347/85 a pena é 
de reclusão de um a três anos, mais multa; na conduta de desobediência do art. 
330 do Código Penal, a pena é de detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. 
Ora, até mesmo pela quantificação da pena em razão do ilícito penal, não há 
qualquer correlação, pois o crime de desobediência, apesar de estar inserido no 



 

 

capítulo dos crimes contra a Administração Pública, e, por consequência, no rol 
dos crimes previstos na alínea e do inciso 1 do art. 11 da LC n° 64/90, não poderia 
ensejar causa de inelegibilidade. [...] 
Da mesma forma, em decisão monocrática de relatoria do Ministro Luiz Fux, no 
RO n° 169-68/ES, publicado em sessão de 9.10.2014, também foi afastada a 
inelegibilidade em tela nos casos de crimes contra as relações de consumo, 
entendendo-se que eles não estão inseridos no rol do art. 10, 1, e, da LC n° 
64/90. Nessa linha de raciocínio, observo que o legislador restringiu, ao eleger 
como causa de inelegibilidade, apenas os crimes que atentam contra a 
Administração Pública. Não sendo admitido ao julgador atribuir extensão maior 
do que a prevista na legislação. (Grifou-se). 

 
Mesmo no REspe nº 145-94.2016.6.24.0074 (Respe nº 14594/SC), cujo acórdão 

entendeu pela extensividade da interpretação do art. 1º, inciso I, alínea “e”, 2, da LC 64/1990, o voto 
vencido da relatora do caso, Ministra Luciana Lóssio, reafirmou a tese ora defendida: 

 
Sobre a matéria, é bem verdade que há precedente de 2012, desta Corte, 
equiparando o crime de violação de direito autoral ao crime contra o patrimônio, 
o que atrairia a causa de inelegibilidade prevista no art. l, 1, e, item 2 da LC n° 
64/90 (REspe 202-361SP, ReI. Mm. Arnaldo Versiani, PSESS de 27.9.2012). 
Todavia, o entendimento mais recente desta Corte Superior e mais consentâneo 
com a defesa de uma ordem jurídica justa e que respeite a separação de Poderes 
(art. 20 da CF), já que cabe ao Poder Legislativo legislar e estabelecer as causas 
de inelegibilidades e ao Judiciário julgar considerando tais balizas normativas, é 
no sentido de que o crime de violação de direito autoral não está inserido entre 
os crimes contra o patrimônio privado, e, portanto, não atrai a causa de 
inelegibilidade prevista no art. 1°, 1, e, item 2, da LC n° 64/90. Nesse sentido: [...] 
Nesse aspecto, é cediço que a lei foi taxativa ao exigir, como causa de 
inelegibilidade, a configuração do crime contra o patrimônio privado. A 
interpretação na espécie deve ser estrita, principalmente por estar em jogo 
instrumento essencial aos direitos políticos, qual seja, o direito a elegibilidade - 
exercício da cidadania passiva. [...] 
Nesse contexto, diante da impossibilidade de interpretação extensiva e tendo em 
vista que o crime de violação de direito autoral não está inserido no Título II da 
Parte Especial do CP, que dispõe sobre os crimes contra o patrimônio, descabe 
enquadrá-lo como crime contra o patrimônio privado para os fins do art. 1°, 1, e, 
item 2, da LC n°64/90. 

 
Assim, a despeito de decisão recente do TSE pela admissibilidade de ampliação por 

decisão judicial do rol taxativo de inelegibilidades decorrentes de condenação criminal, é fato que a 
Corte Superior Eleitoral já privilegiou a posição que realmente se harmoniza com a exigência 
constitucional de lei complementar para definição dos casos de inelegibilidade, bem assim com os 
princípios democrático, da legalidade, do pluralismo político, da razoabilidade, da proporcionalidade, 
este com  o seu indiscutível viés de maximização dos direitos fundamentais, dentre esses, o de 
participar pelo voto, mas também como postulante a mandato eletivo, qual seja:  a de a alínea “e”, 
amiúde referida, não comporta interpretação extensiva. 

 



 

 

É essa a orientação que se pugna por ver adotada, esperando-se que a 
impugnação sob censura finde totalmente inacolhida, de modo a restar preservado o registro da 
candidatura do ora Requerente. 
 

4.7) HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 9º, DA CF/88. DELIMITAÇÃO DO CONCEITO 
PARA O CASO CONCRETO. 

 
 Como derradeiro argumento de defesa, trazemos relevante avaliação sobre a 
razão de ser da LC 64/90, e sua alteração a LC 135/2020 (Ficha limpa).  
 
 O questionamento que há de se fazer é: Quais sujeitos a norma pretende afastar 
temporariamente do exercício de mandatos eletivos? Quais são os alvos da lei da ficha limpa? 
 
 Uma boa resposta nos é dada pelo exame do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
929.670/DF – Repercussão Geral – Tema 860, Acórdão publicado em 12/04/2019. Dito apelo 
extraordinário deglutiu a possibilidade de aplicação do prazo de 8 anos de inelegibilidade por abuso 
de poder previsto na Lei Complementar 135/2010, às situações anteriores à referida lei em que, por 
força de decisão transitada em julgado, o prazo de inelegibilidade de 3 anos aplicado com base na 
redação original do art. 1º, I, d, da Lei Complementar 64/1990 houver sido integralmente cumprido. 
 
 Ao final do julgamento, o STF fixou a tese de repercussão geral nos seguintes 
termos:  

 
“A condenação por abuso de poder econômico ou político em ação de 
investigação judicial eleitoral transitada em julgado, ex vi do art. 22, XIV, da Lei 
Complementar n. 64/90, em sua redação primitiva, é apta a atrair a incidência da 
inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea d, na redação dada pela Lei 
Complementar n. 135/2010, aplicando-se a todos os processos de registro de 
candidatura em trâmite” 

 
 Mas o que realmente interessa no RExt 929.670/DF são os parâmetros sobre os 
fins da LC 64/90 e sua alteração pela LC 135/2010. Um bom sinal nos é dado pela própria ementa. 
Vejamos:  
 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO 
CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. HIPÓTESES DE 
INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. 
MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE MANDATOS ELETIVOS, CONSIDERADA 
A VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL POR ABUSO DE PODER COMETIDO NA CONDIÇÃO DE 
DETENTOR DE CARGO ELETIVO. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE POR TRÊS 
ANOS. APLICABILIDADE DOS PRAZOS PREVISTOS NA LC Nº 135/2010. INEXISTÊNCIA 
DE ULTRAJE À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS E À COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO DO 
REGIME JURÍDICO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE REGIME DUAL DE 
INELEGIBILIDADES NA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. TODAS AS CAUSAS 
RESTRITIVAS CONTEMPLADAS NO ART. 1º, INCISO I, DA LC Nº 64/90, 
CONSUBSTANCIAM EFEITOS REFLEXOS A SEREM AFERIDOS QUANDO DA 
FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. O ART. 22, XIV, DA LC Nº 64/90, 
NÃO TRADUZ HIPÓTESE AUTÔNOMA DE INELEGIBILIDADE (SANÇÃO). 



 

 

REPRODUÇÃO NO RITO PROCEDIMENTAL DA AIJE DA CAUSA CONSTANTE DO ART. 
1º, INCISO I, ALÍNEA D, DA LC Nº 64/90. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICO-TELEOLÓGICA 
DO ESTATUTO DAS INELEGIBILIDADES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.  

 (...) 
2. As limitações ao direito de ser votado fundam-se nos princípios 
constitucionais da moralidade e da probidade, considerada a vida pregressa do 
candidato, da normalidade e da legitimidade das eleições contra a influência do 
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta, a teor d que preconiza o art. 14, § 9º, da Lei 
Fundamental de 1988. 

 
 Disse o relator LUIZ FUX para Acórdão em algumas passagens da decisão, 
especialmente sobre a lei da ficha limpa (LC 135). 
  

 “Voto vista 
 

O propósito não poderia ser mais inequívoco: expungir da classe política pretensos 
candidatos que, por sua vida pregressa, tenham vilipendiado valores tão caros ao 
processo eleitoral, conforme se infere do art. 14, § 9º, da Lei Fundamental, como a 
ética, a moralidade e a probidade na gestão da coisa pública. 

 
Não é novidade que há muito a sociedade civil organizada reclama por ética e por 
moralidade no exercício desse munus público, que é tornar-se um representante 
eleito, um agente político. Para o cidadão, hoje é certo que a probidade é condição 
inarredável para a boa administração pública e, mais do que isso, que a corrupção 
e a desonestidade.  

 
Mas não é só aos agentes eleitos que é imposta a estrita observância dessas 
diretrizes de alinhamento moral. Aos pretensos candidatos também é exigida a 
retidão ética e moral, mediante o enquadramento de suas ações pregressas a 
aludidos cânones de probidade. Um cidadão que corrompe para ingressar no 
poder, a fim de investir-se em um mandato eletivo, também é capaz de corromper 
para perpetuar-se nele. E são as maiores travas ao desenvolvimento do país e ao 
resgate da credibilidade dos agentes políticos perante a sociedade. Os sucessos 
escândalos diuturnamente descortinados pela Operação Lava Jato demonstram de 
forma inconteste o quadro vivido. 

 (...) 
Não por outra razão foi pensado um novo arranjo normativo para extirpar, ou, ao 
menos, amainar, práticas abusivas de poder econômico, político, de malversação 
de recursos públicos, levadas a efeito por quem esteja no poder político ou por 
quem pretende vir a exercê-lo. 

 
Ao editar a LC nº 135/2010, e estabelecer critérios mais rigorosos para o exercício 
do ius honorum, o legislador ordinário não apenas prestigiou a vontade popular 
soberana, mas também [o legislador] deu concretude aos cânones constitucionais 
de moralidade e de ética, considerada a vida pregressa do candidato, encartados 
no art. 14, § 9º, da Constituição de 1988, que devem presidir a competição 
eleitoral e pautar a conduta do agente político quando da gestão da res 
publica.(...) 



 

 

 
Aqui residem as premissas mais relevantes, e que devem nortear o deslinde da 
presente controvérsia: os mandamentos constitucionais de moralidade e de 
ética, considerada a vida pregressa do candidato. 

 (...) 
Como dito, o próprio constituinte vislumbrou que a competição eleitoral não pode 
prescindir da observância de certos padrões mínimos de conduta por parte de 
seus players (e futuros agentes políticos): não se há de falar em legitimidade 
democrática quando as condutas atribuídas anteriores imputadas aos pretensos 
candidatos e aos titulares dos mandatos eletivos amesquinham os patamares 
éticos e morais erigidos pelo legislador ordinário.” 

 
 Resta evidente nas palavras do Eminente Min. Luiz Fux, conceitos e elementos 

fundantes que revelam o propósito da Lei da Ficha Limpa, tais como:  
 

- expungir da classe política pretensos candidatos que, por sua vida pregressa, 
tenham vilipendiado valores tão caros ao processo eleitoral, como a ética, a 
moralidade e a probidade na gestão da coisa pública. 
- probidade é condição inarredável para a boa administração pública. 
- foi pensado um novo arranjo normativo para extirpar, ou, ao menos, amainar, 
práticas abusivas de poder econômico, político, de malversação de recursos 
públicos, levadas a efeito por quem esteja no poder político ou por quem 
pretende vir a exercê-lo. 
- deu concretude aos cânones constitucionais de moralidade e de ética. 

 
 O caso concreto, como já frisado e demonstrado revela que nenhuma dessas 

pechas, como a imoralidade no trato da res publica, probidade, igualmente no trato da coisa pública, 
malversação de recursos públicos, está presente. 

 
 Em seu voto vista, o Min. Luiz Roberto Barroso, vai mais adiante no 

esclarecimento daquilo que entende como sendo a mens legis. Pontua o Ministro:  
  
 “VOTO 
 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, a Lei da Ficha Limpa 
procura concretizar o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal, que prevê que a lei 
deverá proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do 
mandato. 

 
É uma lei resultante de iniciativa popular com cerca de um milhão e seiscentas mil 
assinaturas, que basicamente procura tornar inelegíveis os candidatos que 
tenham, contra si, julgada procedente representação por abuso de poder 
econômico ou político, e os que forem condenados, por decisão proferida por 
órgão colegiado, por crimes graves. 

 
Eu acho que essa Lei precisa ser compreendida no contexto em que foi criada, no 
contexto em que ela se insere e no tipo de demanda que hoje existe por parte da 
sociedade brasileira, por integridade, por idealismo, por patriotismo na política. 
Eu acho, portanto, que essa Lei precisa ser interpretada de uma forma 



 

 

consentânea com essa percepção de que é preciso mudar a realidade tal como ela 
vem sendo exercida no Brasil. É uma lei que quer criar um tempo em que não seja 
normal nomear dirigentes de empresas estatais para desviarem dinheiro para 
políticos e seus partidos. A Lei procura criar um tempo em que não seja normal 
fraudar licitações para privilegiar empresas que vão repartir os ganhos com os 
dirigentes públicos; um tempo em que não seja normal superfaturar o preço de 
contratos públicos para distribuir a diferença entre políticos e partidos; um tempo 
em que não seja normal cobrar participação ou propinas em empréstimos 
públicos; um tempo em que não seja normal cobrar pedágio de empresas 
estrangeiras que querem vir fazer negócios no Brasil; um tempo em que não seja 
normal cobrar propina para colocar na legislação normas que vão favorecer 
determinadas empresas; um tempo em que não seja normal extorquir empresas e 
pessoas para não convocá-las ou humilhá-las em comissões parlamentares de 
inquérito; um tempo em que não seja normal tomar dinheiro de empresários que 
tenham negócios com o Poder Público.” 
(grifamos) 

 
À toda evidência, o que nos revela os autos, como aludido linhas acima, é que o 

fato ocasionador da condenação imposta ao impugnado não consistiu um ato desatinado, motivado 
por crueldade, ganância, perversidade. Pela prova colhida na ação penal, foi expressão de reação 
muito humana de quem quase teve a vida ceifada, por lado, mas também de um triste e histórico 
legado de emulação entre os índios Xucurus de Ororubá, da qual é o candidato cacique, e os índios 
Xucurus de Cimbres, que pugnam por tomar à força para si as terras às quais não detém titularidade.  

 
Ressalte-se, a conduta que ensejou a responsabilização penal do Impugnado, 

pressupõe contexto amplo e histórico da luta pelo direito e defesa das próprias terras. Adveio 
também, da experiência de presenciar, a morte de dois dos jovens que estavam sob sua proteção, 
tendo ele mesmo passado por severo risco de perder a própria vida. 

 
Em nada a LC 135/2010 incide na hipótese, ainda mais quando observadas as 

diretrizes fixadas pelos eminentes Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso na RExt nº 929.670/DF – 
Repercussão Geral – Tema 860. 

 
Eis os argumentos de defesa postos à análise de V. Exa.  

 
5) DO PEDIDO 

 
Por fim, a parte impugnada, com lastro no bom Direito trazido nesta peça, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer seja: 
 
a) Inadmitida a ação de impugnação ajuizada pelo MPE, em face de flagrante 

INTEMPESTIVIDADE, nos moldes do art. 3º da Lei Complementar nº 64/90, c/c art. 34, §1º, II e III da 
Resolução TSE nº 23.609/2019; 

 
b) Possível provar o alegado na presente defesa através da juntada de 

documentação e, se entender esse MM. Juízo necessário, mediante oitiva do Contestante e de 
testemunhas; 

 



 

 

c) Julgadas totalmente improcedentes as impugnações ora contestadas, 
afastando-se a inelegibilidade sustentada pelos impugnantes, em razão da absoluta 
inconstitucionalidade e ilegalidade da inelegibilidade pretendida, por tal não estar enquadrado na Lei 
nº 64/90, para deferir o requerimento de registro de candidatura do Contestante. 
 

Nestes termos, 
pede e aguarda deferimento. 

 
 

Pesqueira/PE, 09 de outubro de 2020. 
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