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Candidato: Marcos Luidson de Araújo

MM Juiz,

Preliminarmente  à  análise  da  documentação  apresentada  pelo

postulante, e em apreço à celeridade e economia que norteiam o processo eleitoral,

o Ministério Público aproveita para apresentar parecer final na impugnação ao

RRC do pré-candidato, interposta anteriormente. 

Nos documentos de ID 10469201 e 11372388, constam as impugnações

ao RRC do interessado,  na qual  aduz que o pré-candidato Marcos Luidson de

Araújo deve ter seu RRC indeferido, pois estaria inelegível, conforme o artigo 1º, I,

alínea  e,  “2”  da  Lei  Complementar  nº  64/1995,  em  virtude  de  condenação

transitada em julgada perante a justiça federal,  em processo de crime contra o

patrimônio privado. 

ID 11375153, consta decisão do STJ, proferida no bojo do AREsp 419454/

PE (2013/031117-0), transitada em julgado, onde foi reformada em parte a sentença

desfavorável ao ora impugnado, a fim de manter a condenação do mesmo pela

prática do crime do art.  250, CP, reduzindo-se,  todavia,  a pena imposta, sendo

beneficiado, posteriormente, com indulto presidencial, no ano de 2016. 

O  feito  encontra-se  maduro  e  devidamente  instruído,  comportando

julgamento antecipado do mérito. A questão jurídica a ser tratada no presente feito

é saber se o candidato condenado pelo crime de incêndio, pode ser enquadrado na

inelegibilidade do 1º, I, alínea e, “2” da Lei Complementar nº 64/1995. 

A  inelegibilidade  consiste  na  negação  do  direito  do  cidadão  de
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representar  os  eleitores  no  poder,  consistindo  em  obstáculo  imposto  pelo

Ordenamento Jurídico ao exercício da cidadania passiva a certas pessoas, em face

de determinadas condições pessoais ou circunstâncias específicas. Nesse sentido,

ela subtrai ou obstrui a capacidade eleitoral passiva do indivíduo, ao lhe retirar

aptidão para receber votos e exercer mandato representativo. Portanto, a decisão

judicial  que reconhece a elegibilidade do cidadão,  ou que o exclui  do certame

eleitoral, possui sérias consequências no sistema político, pois não só retira deste o

direito de ser votado, como também retira dos eleitores a opção de o escolher para

ocupar função pública.

A  impugnação  arrima  em  favor  de  sua  tese  a  incidência  da  Lei

Complementar 64/1990, art. 1º, I, “e”, “2”: 

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou profe-

rida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso

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

mes:  (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

[...]

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capi-

tais e os previstos na lei que regula a falência; 

O impugnado, por sua vez sustenta em suas preliminares que: a) houve

intempestividade  de  impugnação  pelo  Ministério  Público;  b)  absolvição  pelo

princípio da consunção; e c) impossibilidade de inelegibilidade sem previsão legal

expressa.

Primeiramente, impede observar que o Ministério Público atua como

fiscal da ordem jurídica e como tal não se encontra sujeito a prazos.

O  impugnado  em  sua  contestação  adentra  no  mérito  do  crime  que

levou a sua condenação, apontando a rivalidade existente entre os índios xukurus,

o que é totalmente irrelevante para o caso concreto.

Observa-se  que  o  impugnado  alega  absolvição  relativa  ao  delito  de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp135.htm#art2
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dano  mediante  a  aplicação  do  princípio  da  consunção,  observa-se  que  o

impugnado  não  foi  absolvido,  ele  foi  efetivamente  condenado  pela  prática  de

crime que está incluso no rol de inelegibilidades, pois 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 enquadrado 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 co-

metido no fórum da cidade, isto é, em edifício público, o inclui entre 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).

Ademais,  verifica-se  que  a  concessão  de  indulto  presidencial  não

ocasionou sua absolvição mais a extinção da punibilidade.

Com efeito, o prazo de inelegibilidade previsto na alínea “e” do inciso I

do art. 1º da LC nº 64/90, decorrente de condenação criminal, por órgão colegiado

ou transitada em julgado, nos crimes nela especificados, projeta-se por oito anos

após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito

ou multa.

 Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 61 do TSE, in verbis: 

Súmula nº 61. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista

no  art.  1º,  I,  e,  da  LC  nº  64/90  projeta-se  por  oito  anos  após  o

cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito

ou multa.

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=
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Aliás,  nem  mesmo  o  reconhecimento  da  prescrição  da  pretensão

executória  pela  Justiça  Comum afasta  a  inelegibilidade,  servindo  apenas  como

termo inicial para a contagem do prazo de 08 (oito) anos a partir da data em que

ocorrida. (Súmulas nº 58, 59 e 60 do TSE)1.

Ademais,  o  fato  de  o  impugnado  ter  sido  beneficiado  com  indulto

presidencial não ocasionou a sua absolvição, haja vista tal benefício, em que pese

ter  acarretado  a  extinção  da  punibilidade  do  requerido,  não  ocasionou  o

afastamento da sua inelegibilidade consequente. Nesse sentido:

“Recurso em mandado de segurança. Indulto presidencial. Condenação

criminal.  Anotação.  Cadastro  eleitoral.  Ilegalidade.  Ausência.  Recurso

desprovido. 1.  O indulto presidencial não equivale à reabilitação para

afastar  a  inelegibilidade  decorrente  de  condenação  criminal,  o  qual

atinge  apenas  os  efeitos  primários  da  condenação  a  pena,  sendo

mantidos os efeitos secundários. 2. Havendo condenação criminal hábil,

em tese, a atrair a inelegibilidade da alínea e do inciso I do art. 1º da LC

nº  64/90,  não há  ilegalidade  no  lançamento  da  informação  nos

assentamentos eleitorais do cidadão (art. 51 da Res.-TSE nº 21.538/2003)

[...]”. (Ac. de 4.11.2014 no RMS nº 15090, rel. Min. Luciana Lóssio.)

“[...] 2.  A extinção da punibilidade, pelo cumprimento das condições do

indulto,  equivale,  para  fins  de  incidência  da  causa  de  inelegibilidade

prevista no art. 1º, I,e, da Lei Complementar nº 64/90, ao cumprimento da

pena.”  (Ac.  de  16.12.2008 no  ED-AgR-REspe  nº  28.949,  rel.  Min.  Joaquim

Barbosa.)

RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  INDULTO

PRESIDENCIAL.  CONDENAÇÃO  CRIMINAL.  ANOTAÇÃO.

CADASTRO  ELEITORAL.  ILEGALIDADE.  AUSÊNCIA.  RECURSO

DESPROVIDO.  1.  O indulto  presidencial não equivale  à reabilitação

para afastar a inelegibilidade decorrente de condenação criminal, o qual

atinge  apenas  os  efeitos  primários  da  condenação  a  pena,  sendo

mantidos os efeitos secundários. 2. Havendo condenação criminal hábil,

1 Súmula nº 58. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão

punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum. 

Súmula nº 59. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade

prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, porquanto não extingue os efeitos secundários da condenação. 

Súmula nº 60. O prazo da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 deve ser contado a partir da data

em que ocorrida a prescrição da pretensão executória e não do momento da sua declaração judicial.
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em tese, a atrair a inelegibilidade da alínea e do inciso I do art. 1º da LC

nº  64/90,  não  há  ilegalidade  no  lançamento  da  informação  nos

assentamentos eleitorais do cidadão (art. 51 da Res. -TSE nº 21.538/2003).

3.  A teor da jurisprudência do TSE, as condições de elegibilidade e as

causas  de inelegibilidade  são  aferíveis  no  momento  do  registro  de

candidatura, sendo inoportuno antecipar juízo de valor sobre a matéria

fora daquela sede. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TSE;

RMS  150- 90.2013.6.19.0000;  RJ;  Relª  Minª  Luciana  Lóssio;  Julg.

04/11/2014; DJETSE 28/11/2014).

Portanto,  no  presente  caso  encontra-se  patente  que  ainda  não

transcorreu o prazo de 08 (oito) anos desde o fim do cumprimento da pena, razão

pela qual o requerido encontra-se inelegível.

Por fim, alega o impugnado a impossibilidade de inelegibilidade sem

previsão legal expressa, não se trata aqui de uma interpretação extensiva, mas de

fato,  o  crime  cometido  foi  um  crime  contra  o  patrimônio  privado,  conforme

jurisprudência pátria, citada alhures.

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Eleitoral  requer  seja  julgada

procedente a  Ação  de  Impugnação  de  Registro  de  Candidatura,  com  o

consequente  indeferimento  do  registro  de  candidatura  do  impugnado  Marcos

Luidson de Araújo.

55ª Zona Eleitoral, Pesqueira, 16 de outubro de 2020.

JEFSON M. S. ROMANIUC

PROMOTOR DE JUSTIÇA ELEITORAL
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