
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Promotoria de Justiça da 55a Zona Eleitoral de Pernambuco

EXMO. SR. JUIZ ELEITORAL DA 55ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO

Autos do RRC nº 0600092-77.2006.6.17.0055

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio do seu agente signa-

tário, vem, respeitosamente, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art.

127 da Constituição Federal, bem como no art. 3º da Lei Complementar nº 64/1990

c/c art. 32, III, da Lei nº 8.625/1993, propor

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA

em face de MARCOS LUIDSON DE ARAÚJO, Republicanos, já devida-

mente qualificado nos autos do processo em epígrafe (RRC), candidato a Prefeito,

neste município, ante as razões de fato e de direito a seguir articuladas.

I – DA PRESENÇA DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO CANDIDATO

O requerido pleiteou, perante a Justiça Eleitoral, registro de candidatu-

ra ao cargo de Vereador pelo partido Republicanos, após regular escolha em con-

venção partidária, conforme edital publicado.

Não obstante, este Promotor obteve a informação, por meio de consulta

no  sítio  do  STJ,  que  o  impugnado  possui  contra  si  um  processo  criminal

(2006.83.02.000366-5), o qual transitou em julgado em fevereiro de 2015.
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Analisando  o  processo,  verificou-se  que  o  requerido  fora  condenado  pela

prática de crime contra o patrimônio privado, incêndio (art. 250, §1º, “a” ), a uma pena de

10 anos, 4 meses e 13 dias, além de multa, tendo a respectiva decisão judicial transitado

em julgado em 27/02/2015 (todos os docs. anexos). 

Nessa esteira, apesar do crime de incêndio estar inserido no Título VIII do

Código Penal, que dispõe sobre os crimes contra a incolumidade pública, este deve ser en-

quadrado como crime contra o patrimônio  privado para  fins de  aplicação da LC 64/90,

haja vista que a conduta delituosa do requerente envolveu danos ao patrimônio particular

de terceiros, causando sua inelegibilidade.

Nesse sentido segue entendimento da Jurisprudência pátria:

Registro  de  candidatura.  Vereador.  Inelegibilidade.  Art.  1º,  I,e,  da  Lei

Complementar  nº  64/90.  1.  Nos termos do art.  1º,  I,e,  da  LC nº  64/90

torna-se inelegível, pelo prazo de três anos, contados do cumprimento da

pena, o candidato condenado por crime contra o patrimônio público. 2.

Embora o delito de incêndio esteja inserido no Título VIII - dos Crimes

Contra a Incolumidade Pública - do Código Penal, a circunstância de ter

sido cometido no fórum da cidade, isto é, em edifício público, o inclui en-

tre os crimes contra o patrimônio público a que faz referência o art. 1º,

I,e, da Lei Complementar nº 64/90. [...]” (Ac. de 12.11.2008 no AgR-REspe

nº 30.252, rel. Min. Arnaldo Versiani.) (Grifos nossos).

“Recurso especial. Eleições 2016. Vereador. Registro de candidatura. Ine-

legibilidade. Art. 1º, I, e, 2, da LC 64/90. Crime. Violação de direito auto-

ral. Art. 184, § 2º, do CP. Patrimônio imaterial e privado. Interpretação te-

http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=30252&processoClasse=RESPE&decisaoData=20081112&decisaoNumero=
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=30252&processoClasse=RESPE&decisaoData=20081112&decisaoNumero=


MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Promotoria de Justiça da 55a Zona Eleitoral de Pernambuco

leológica e sistemática. Provimento. 1. Autos recebidos no gabinete em

9.1.2017. Histórico da demanda 2. Trata-se de pedido de registro de can-

didatura de Eloir Meirelles laurek ao cargo de Vereador de Rio Negrinho/

SC nas Eleições 2016, impugnado pelo parquet com base na inelegibilida-

de prevista no art. 1º, I, e, 2, da LC 64/90. 3. Aduziu-se, ao se impugnar o

registro, que o candidato fora condenado por posse, em estabelecimento

de comércio, de 49 CDS falsos, o que configurou crime de violação a di-

reito autoral, previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal, que se enquadra-

ria no conceito de crime contra o patrimônio privado. 4. Em primeiro e

segundo graus,  deferiu-se o registro, o que ensejou o presente recurso

pelo Ministério Público Eleitoral. Voto da e. Ministra Luciana Lóssio 5.

Na sessão de 19.12.2016, a e. Relatora desproveu o apelo. Assentou que o

entendimento mais recente desta Corte Superior é de que o delito de vio-

lação de direito autoral, por não se inserir no título II do Código Penal

(‘dos crimes contra o patrimônio’), não atrai a inelegibilidade do art. 1º,

I, e, 2, da LC nº 64/90, de modo que pedi vista do caso para examinar o

tema. Arts. 1º, I, e, 2, da LC 64/90 e 184 do CP 6. O art. 1º, I, e, 2, da LC

64/90 (Lei de Inelegibilidades) dispõe que são inelegíveis, para qualquer

cargo, ‘os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou

proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o trans-

curso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos cri-

mes [...] Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de

capitais e os previstos na lei que regula a falência’. 7. Por sua vez, o art.

184, § 2º, do CP, inserido no título III (‘dos crimes contra a propriedade

imaterial’), estabelece multa e reclusão de dois a quatro anos a ‘quem,

com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda,

aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito, original ou có-

pia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direi-

to de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do

produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra inte-

lectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direi-

tos ou de quem os represente’. Jurisprudência 8. Esta corte, nas eleições

2012, adotou entendimento de que, embora o delito de violação a direito

autoral (art. 184 do CP) esteja inserido no título III do Código Penal,

trata-se de ofensa ao interesse particular, incluída entre os crimes contra

o patrimônio privado a que se refere o art. 1º, i, e, da LC 64/90 (respe 202-

36, rel.  Min. Arnaldo versiani,  sessão de 27.9.2012). 9.  Para as eleições

2014, decidiu-se em sentido oposto (RO 981-50, rel. Min. João otávio de

noronha, sessão de 30.9.2014). Interpretação teleológica e sistemática do

art. 1º, I, e, 2, da LC nº 64/90 10. Normas jurídicas não podem ser interpre-

tadas única e exclusivamente a partir de método gramatical ou literal. Há

de se considerar os valores ético-jurídicos que as fundamentam, assim

como sua finalidade e o disposto no sistema da constituição e de leis in-

fraconstitucionais, sob pena de se comprometer seu real significado e al-

cance. 11. Os dispositivos da LC 64/90 (lei de inelegibilidades) - originá-

rios e alterados pela LC 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) - devem ser objeto
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de interpretação teleológica e sistemática. 12. A LC 135/2010, que alterou

e acresceu novos prazos e casos de inelegibilidade à LC 64/90, visa aten-

der aos anseios da cidadania, norteados pela exigência cada vez maior de

eleições livres de candidatos cujas vidas pregressas sejam desabonadoras

e não preencham requisitos mínimos, nos campos ético e legal, impres-

cindíveis ao desempenho de mandato eletivo no estado democrático de

direito. 13. A leitura do art. 1º, i, e, 2 da LC 64/90 de modo algum pode se

dissociar do § 9º do art. 14 da CF/88, que visa proteger a probidade admi-

nistrativa e a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida

pregressa  do  candidato.  Inelegibilidade  e  direitos  autorais:  dimensão

imaterial do patrimônio privado 14. O exame das causas de inelegibilida-

de por prática de crime - art. 1º, I, e, da LC 64/90 - deve levar em conta o

bem jurídico protegido, sendo irrelevante a topografia (locus) do tipo no

Código Penal ou em legislação esparsa. 15. A circunstância de o art. 184

do CP inserir-se em título próprio, por si só, não desnatura o bem jurídi-

co tutelado, qual seja, o patrimônio imaterial. 16. Embora os bens imate-

riais  sejam  incorpóreos,  evidencia-se  seu  expressivo  valor  econômico,

cultural e artístico, a consubstanciar patrimônio privado de seu titular.

17. Se o direito de autor manifesta-se, patrimonialmente, em relação à

atividade intelectual  exteriorizada,  inexiste  dúvida de que se  trata de

propriedade de quem o detenha, a revelar ideia de patrimônio privado.

18. Como decorrência da liberdade de expressão ‘intelectual, artística, ci-

entífica e de comunicação’ (art. 5º, IX, da CF/88), tem-se que ‘aos autores

pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de

suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar’ (inciso

XXVII do mesmo artigo), o que atrai sanções criminais e cíveis a quem

desrespeite esse patrimônio. 19. O entendimento proposto não ofende o

princípio da taxatividade e respalda-se em julgados desta corte: respe 76-

79, rel. Min. Marco Aurélio, dje de 15.10.2013; respe 353-66, rel. Min. Cár-

men Lúcia, DJE de 28.9.2010 e agr-respe 302-52, rel. Min. Arnaldo versia-

ni, sessão de 12.11.2008. 20. Extrai-se do respe 76-79 que ‘o preceito da

inelegibilidade é linear, não limitando geograficamente o crime pratica-

do: se previsto no código penal ou em diploma diverso na legislação es-

parsa’. No respe 353-66, tem-se que ‘os valores especificamente protegi-

dos pelo direito penal devem ser buscados no tipo da imputação, pois

sob o título de 'crimes contra o patrimônio' (título II do CPB) encontram-

se capitulados delitos tão distintos como o roubo (art. 157) e a apropria-

ção indébita previdenciária (art. 168-a)’. 21. Interpretação literal ou gra-

matical do disposto no art. 1º, I, e, 2, da LC 64/90 esvaziaria o dispositi-

vo, tendo em vista inexistir, no código penal ou em legislação esparsa, a

exata nomenclatura ‘crimes contra o patrimônio privado’. 22. Assim, cri-

me de violação a direito autoral (art. 184, caput e §§ 1º, 2º e 3º do CP)

ofende o patrimônio privado e pode ensejar inelegibilidade do art. 1º, i, e,

2, da LC 64/90. Hipótese dos autos 23. É incontroverso que o recorrido foi

condenado por posse, em estabelecimento de comércio, de 49 cds falsos,

o que configurou crime de violação a direito autoral previsto no art. 184,
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§ 2º, do Código Penal. 24. Ademais, extrai-se da moldura fática do ares-

to a quo que a sentença condenatória transitou em julgado em 15.10.2012,

com quitação  de multa  em 27.1.2014 e pena restritiva  de direitos  (em

substituição à reclusão de nove meses) finda em 26.7.2016. 25. Dessa for-

ma, o recorrido encontra-se inelegível, porquanto praticou crime contra o

patrimônio privado. Conclusão 26. Recurso especial provido para indefe-

rir o registro de eloir meirelles laurek ao cargo de vereador de rio negri-

nho/sc nas eleições 2016, com as devidas vênias à e.  Relatora.”(Ac.  de

5.4.2017 no REspe 14594, rel. Min. Luciana Lóssio, red. designado Min.

Herman Benjamin.) 

No caso em comento, o incêndio se deu em propriedade privada, tanto

que o requerido foi condenado a ressarcir a vítima, ensejando, portanto, a inelegi-

bilidade do art. 1º, I, “e”, “2”, da LC 64/90.

Insta salientar que o impugnado recebeu tal pena ainda em sede de pri-

meiro grau. Após recurso especial do impugnado, o STJ  manteve a condenação  ,  

com trânsito em julgado logo depois (27.02.2015).

Destaca-se que a condenação criminal definitiva importa na suspensão

automática dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação, por

força do disposto nos arts. 14, § 3º, II, e 15, III, da CF/88. 

Consequência elementar dos efeitos da suspensão dos direitos políticos

decorrente de condenação penal definitiva é a ausência de condição de elegibilida-

de1. 

Nesse sentido, confiram-se precedentes do TSE, conforme a seguir:

A suspensão dos direitos políticos em virtude de condenação criminal

transitada  em  julgado  decorre  da  autoaplicação  do  art.  15,  III,  da

Constituição Federal, independentemente da natureza do crime, e não se

confunde com inelegibilidade.

(TSE – Agravo Regimental  em Recurso em Mandado de Segurança nº

440, Acórdão de 1º.12.2015, Relator Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,

Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Data 16.12.2016, Página 51)

1 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:

[…]

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

[…]

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

[…]

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

[…]

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; 

http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=14594&processoClasse=RESPE&decisaoData=20170405
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=14594&processoClasse=RESPE&decisaoData=20170405
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=14594&processoClasse=RESPE&decisaoData=20170405
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AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  EM  MANDADO  DE

SEGURANÇA. VEREADOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO

EM  JULGADO.  DIREITOS  POLÍTICOS.  SUSPENSÃO  IMEDIATA.

DESPROVIMENTO.  1.   A condenação criminal  transitada em julgado

implica imediata suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15,

III, da CF, e, por conseguinte, na perda do mandato. 2.  Não há falar na

aplicação da norma do art. 55, § 2º, da CF, ao caso, haja vista inexistir

previsão  constitucional  que  permita  estender  aos  vereadores  o

tratamento  diferenciado  dado  aos  senadores  e  deputados  federais.  3.

[…].

(TSE – Agravo Regimental  em Recurso em Mandado de Segurança nº

278655,  Acórdão  de  15.12.2015,  Relatora  Min.  LUCIANA CHRISTINA

GUIMARÃES LÓSSIO,  Publicação:  DJE  –  Diário  de  justiça  eletrônico,

Tomo 37, Data 24.2.2016, Página 74)

Outrossim, colaciono aqui o teor do art. 1º, I, “e”, “2”, da Lei Complementar

64/1990:

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  o  patrimônio  privado,  o  sistema  financeiro,  o  mercado  de

capitais e os previstos na lei que regula a falência;

Destaque-se  que,  no  caso  em  comento,  a  presença  de  causa  de

in  elegibilidade   decorre  da  condenação  criminal  transitada  em  julgado  do

requerido, que, após seu cumprimento, ainda terá mais 08 anos como inelegível,

por força do disposto no art. 1°, inciso I, alínea “e”, da LC nº 64/1990, que abrange

os  “crimes  contra  o  patrimônio  privado”  no  rol  dos  delitos  aptos  a  afastar  a

elegibilidade. 

Assim,  como  o  trânsito  em  julgado  ocorreu  em  fevereiro  de  2015,

somando-se  os 10  anos,  4  meses  e  13 dias da condenação,  com os 08 anos de

inelegibilidade após o  cumprimento,  chega-se  a  conclusão de que o  réu  estará

impossibilitado de disputar qualquer eleição por mais de 10 anos.

Tem-se que a condenação criminal transitada em julgado é suficiente para a

suspensão dos direitos políticos da pessoa.
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Nesse sentido, confira-se precedente do TSE:

ELEIÇÕES  2016.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECEBIMENTO.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO. NEGATIVA

DE  SEGUIMENTO.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  VEREADOR.

INDEFERIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO

IMPUGNADOS.  SENTENÇA  CRIMINAL  TRANSITADA  EM

JULGADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONDIÇÃO DE

ELEGIBILIDADE. ART. 15, III, DA CF. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1.  […]  2.  O  pedido  de  suspensão  do  processo  foi  indeferido,  pois  a

jurisprudência  deste  Tribunal  Superior  é  no  sentido  de  que até  o

Supremo Tribunal Federal reexaminar a questão referente à suspensão de

direitos políticos nos casos de substituição da pena privativa de liberdade

por restritiva de direitos – já admitida sob o ângulo da repercussão geral

–,  a  condenação  criminal  transitada  em  julgado  é  suficiente  para  a

suspensão dos direitos políticos do candidato.  3. O presente agravo não

impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, a qual

deve ser mantida, nos termos da Súmula-TSE nº 26.  4. Com efeito, nos

termos da Súmula-TSE nº 9, independentemente do efetivo registro no

sistema da Justiça Eleitoral, a suspensão dos direitos políticos, causa de

ausência de condição de elegibilidade e,  portanto,  hipótese diversa da

inelegibilidade prevista no art. 1°, I, e, da LC n° 64/90, é consequência

automática da condenação criminal transitada em julgado,  ainda que a

pena  privativa  de  liberdade  tenha  sido  substituída  por  restritiva  de

direitos. 5.  Não  há  notícias  nos  autos  de  que  o  recorrente  obteve

provimento  jurisdicional  apto  a  suspender  ou anular  a  decisão  que  o

condenou  criminalmente.  6.  Agravo  regimental  a  que  se  nega

provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 9181, Acórdão, Relator(a) Min.

LUCIANA  CHRISTINA  GUIMARÃES  LÓSSIO,  Publicação:  PSESS  –

Publicado em Sessão, Data 3.11.2016)

Deve-se acrescentar, em igual norte, que o STF fixou a seguinte tese de

repercussão geral: 

A  suspensão  de  direitos  políticos  prevista  no  artigo  15,  inciso  III,  da

Constituição Federal, aplica-se no caso de substituição da pena privativa

de  liberdade  pela  restritiva  de  direitos.  (Recurso  Extraordinário  nº

601182/ MG – j. 8.5.2019).

Ademais,  a  referida  suspensão  dos  direitos  políticos  gera  também a

ausência de quitação eleitoral pelo prazo fixado na sentença condenatória, após
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seu trânsito em julgado, a qual constitui outra condição de elegibilidade (art. 11, §

1°, VI e § 7°, da Lei n° 9.504/1997)2.

Destarte,  ausente  condição  de  elegibilidade  do  requerido,  o

indeferimento do seu registro de candidatura é medida que se impõe, nos termos

dos arts.  14,  § 3º,  II  e  15,  III,  da CF/88 e do art.  11,  § 1°,  VI e § 7°,  da Lei  n°

9.504/1997. 

II – PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

a) Recebimento e processamento sob o rito previsto no art. 3º

da Lei Complementar 64/90;

b) seja o requerido CITADO no endereço constante do seu

pedido  de  registro  para  apresentar  defesa,  se  quiser,  no

prazo legal, nos termos do art. 4º da LC nº 64/1990 e do art.

41, caput, da Res.-TSE nº 23.609/2019;

c) a  produção de todos os meios  de provas admitidas  em

direito,  especialmente  a  juntada  da  prova  documental  em

anexo;

d) após  o  regular  trâmite  processual,  em  julgamento

antecipado  de  mérito,  o  INDEFERIMENTO em  caráter

definitivo  do  pedido  de  registro  de  candidatura  do

requerido.

Sem Valor da Causa.

55ª Zona Eleitoral, Pesqueira, 30 de setembro de 2020.

JEFSON M. S. ROMANIUC

PROMOTOR DE JUSTIÇA ELEITORAL

2  Cf. TSE – Agravo Regimental em Recurso em Mandado de Segurança nº 98260, Acórdão de 29.3.2016,

Relator Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Data 13.6.2016.
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