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JUSTIÇA ELEITORAL
 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR - MA.

 
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600553-27.2020.6.10.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR
MA
REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA FILHO, DIRETÓRIO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE PACO DO
LUMIAR
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO BARROS GOMES - MA10303, AIDIL LUCENA CARVALHO -
MA12584, BERTOLDO KLINGER BARROS REGO NETO - MA11909
 
 
 
 

 

SENTENÇA
 
 

Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura – RRC de FRANCISCO
PEREIRA FILHO, para concorrer ao cargo de Vereador no Município de Paço do
Lumiar-MA, protocolado sob o nº 0600553-27.2020.6.10.0093, pelo Partido Social
Democrático - PSD, após escolha em convenção partidária.

Juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor e, publicado o edital.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou manifestação (ID 21090113), ao
argumento de que o pré-candidato seria inelegível, nos termos do art. 1º, I, “l”, da Lei
Complementar nº 64/90, por ter sido condenado por sentença proferida em
20.04.2010, tendo interposto recurso ao Tribunal de Justiça, mas foi negado
provimento à apelação, tendo sido a sentença condenatória confirmada pelo e. Órgão
Colegiado, transitando a decisão em julgado no dia 02.05.2019.

O impugnado apresentou defesa (ID 24808047), alegando a perda do prazo para
ajuizamento de da AIRC.

É o relatório. Decido.

A causa está apta a julgamento, sendo desnecessária dilação probatória.

Inicialmente, quanto a alegação apresentada pelo candidato de que o Ministério
Público teria apresentado verdadeira Ação de Impugnação de Registro de Candidatura
e que a mesma teria sido protocolada fora do prazo não merece prosperar. Vejamos.
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O art. 37 c/c art. 36, §2º, da Resolução 23.609/2019, que trata da escolha e registro
dos candidatos à eleição, apontam que o Ministério Público será intimado para
apresentar parecer, no prazo de 02 (dois) dias, caso seja constatada a existência de
impedimento à candidatura que não tenha sido objeto de impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

Desta feita, não se trata de AIRC, mas de parecer apresentado nos termos da
legislação eleitoral. Ademais, ainda que o Ministério Público tivesse perdido o prazo
para propositura da AIRC, ao juiz compete examinar de ofício as condições de
elegibilidade e causas de inelegibilidades. Esse é o entendimento de nossos Tribunais,
como se vê do julgado abaixo:

 

“[...] Registro de candidatura. Deputado federal. [...] 3. Conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ao órgão originário
responsável pelo julgamento do registro de candidatura, compete
examinar as condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade ex officio, independentemente de provocação. [...]”
(Ac. de 27.11.2018 no RO nº 060098106, rel. Min. Admar Gonzaga.)

Ultrapassada tal preliminar, resta analisar a questão da possível inelegibilidade
verificada.

A Lei Complementar n° 64, com redação modificada pela Lei Complementar nº
135/2010, a chamada Lei da Ficha, em seu art. 1º, I, “l”, aponta que são inelegíveis
para quaisquer cargos:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe
lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a
condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena.

No caso dos autos, conforme relatório de requisitos para registro do candidato, consta
que o mesmo foi condenado na Ação de Improbidade Administrativa nº 173-
19.2003.8.10.0049 - decisão transitada em julgado em 02/05/2019.(ID 13875907),
tendo o referido candidato juntado decisão em Agravo de Instrumento, protocolado no
dia 25/10/2019, obtendo, liminarmente, efeito suspensivo ao cumprimento da
sentença. Consta também que em 01/09/2020, a 2ª Câmara Cível conheceu do Agravo
e deu provimento anulando todo o processo desde a citação.
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Ocorre que o referido recurso foi protocolado após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, não sendo o meio judicial cabível, visto que após o trânsito em julgado
as nulidades somente podem ser declaradas  se forem atacadas por ação declaratória
de nulidade (querella nullitatis). Esse é o entendimento do STF e do STJ, como se vê
do julgado abaixo colacionado:

A jurisprudência pacífica do STF e STJ afirma ser necessário o
ajuizamento da ação denominada “querella nullitatis
insanabilis”, de natureza declaratória e autônoma do processo
cujo provimento jurisdicional se pretende anular. (RESP
200702915267, Rel. Min. ELIANA CALMON, T2/STJ, DJE
23/04/2010).

 

Desta feita, não há como afastar a inelegibilidade verificada, visto que a mesma se
impõe desde a condenação pelo órgão judicial colegiado, até o transcurso de 8 anos
após o cumprimento da pena, tornando o referido candidato inelegível.

Isto posto, INDEFIRO o registro de candidatura de FRANCISCO PEREIRA FILHO,
para concorrer ao cargo de VEREADOR do município de  no Município de Paço do
Lumiar-MA, pelo Partido Social Democrático - PSD

Publique-se no Mural Eletrônico do TRE/MA e dê-se ciência ao MPE via expediente
(art. 58, §1º, da Res. TSE n.º 23.609/2019).

Anote-se no Sistema Candidaturas.

Interposto eventual recurso, cumpra-se na forma disposta no art. 59 da Res. TSE n.º
23609/2019.

Diligências necessárias, após arquive-se com as cautelas de praxe.

 

Paço do Lumiar, 05 de novembro de 2020.

 

Juiz Gustavo Henrique Silva Medeiros

Titular da 93ª Zona Eleitoral

 

 


