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Petição 18.404/2018/PRE-PE

Razões de recurso ordinário 18.405/2018/PRE-PE

O  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,  pelo Procurador Regional Eleitoral ao final
firmado, no prazo legal, com base no artigo 121, § 4o, III, da Constituição da República
e no art. 57, I, da Resolução 23.548, de 18 de dezembro de 2017, do Tribunal Superior
Eleitoral, interpõe

recurso ordinário,

contra acórdão proferido por esse Tribunal Regional Eleitoral, que julgou procedente
pedido de registro de candidatura de JOÃO PAULO DE LIMA E SILVA.

Requer,  nos  termos  do  artigo  58  da  Resolução  23.548/2017  do  TSE,  após
apresentadas contrarrazões ou decorrido o prazo, remessa à instância superior, com as
razões em anexo.

Recife (PE), 12 de setembro de 2018.

[Assinado eletronicamente.]

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA 
Procurador Regional Eleitoral
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COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

Processo eletrônico : 0601328-06.2018.6.17.0000 - AIRC
Impugnante : Ministério Público Eleitoral 
Impugnado : JOÃO PAULO DE LIMA E SILVA

Relator(a) : Desembargador Alexandre Freire Pimentel 

Razões de recurso ordinário 18.405/2018/PRE-PE

Eminente Ministro(a) Relator(a),
Eminente Subprocurador(a)-Geral da República,

1 SÍNTESE DA LIDE

1. O  Ministério  Público  Eleitoral  interpôs  ação  de  impugnação  de  registro  de
candidatura  em  desfavor  de  JOÃO PAULO DE LIMA E SILVA,  em  razão  de  condenação
criminal,  em decisão de órgão colegiado (Tribunal de Justiça de Pernambuco),  nos
termos do art. 1º, I, e da Lei Complementar 64/1990.

2. O  impugnado  apresentou  contestação  (id  50536),  na  qual  alega  que,  ante  a
ausência  de  unanimidade  do  acórdão  condenatório,  foram  interpostos  embargos
infringentes e de nulidade, os quais, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF,
possuem  efeito  suspensivo  automático,  “o  que  significa,  na  seara  eleitoral,  a  não
incidência da causa de inelegibilidade a que se refere o art. 1º, inciso I, alínea “e”, da
Lei Complementar 64/1990.” Colaciona julgado do Tribunal Superior Eleitoral nesse
sentido.

3. O Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Pernambuco  julgou  improcedente  o  pedido
contido na ação de impugnação de registro de candidatura para deferir o registro,  por
entender que a interposição de recurso com efeito suspensivo afasta a inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, e da Lei Complementar 64/1990. Eis a ementa do acórdão:

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  ART.  3º  E  SEGUINTES  DA  LEI
COMPLEMENTAR  N.º  64/90.  CONDENAÇÃO  POR  ÓRGÃO  JUDICIAL
COLEGIADO  PELA  PRÁTICA  DO  CRIME  INSCRITO  NO  ART.  89  DA  LEI
8.666/1993.  DECISÃO  DE  CÂMARA  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  TOMADA
POR  MAIORIA  DOS  SEUS  INTEGRANTES.  OPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS  DE
INFRINGÊNCIA DE NULIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NÃO
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EXAURIMENTO  DAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  NÃO  INCIDÊNCIA  DA
INELEGIBILIDADE  DO  ART.  1º,  I,  “E”  1  DA  LC  N.º  64/90  (LEI  DAS
INELEGIBILIDADES).  AÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO  CONSIDERADA
IMPROCEDENTE. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.

1. Para que esteja presente a inelegibilidade hão de estar presentes os requisitos
da  condenação  por  órgão  colegiado;  se  o  crime  está  capitulado  na  lei  das
inelegibilidades e, por último, se os efeitos da condenação estão válidos.
2.  No  presente  caso,  encontram-se  presentes  apenas  dois  dos  requisitos
autorizadores da inelegibilidade, pois não restam dúvidas de que a sentença e o
acórdão proferiram decisão desfavorável ao impugnado, mas não há a presença do
requisito de validade, pois a decisão está suspensa pela oposição dos embargos de
infringência de nulidade.

3. Precedentes do TSE e do STF pela suspensão dos efeitos da decisão.
4. O julgamento colegiado condenatório encontra-se suspenso na data do registro
de  candidatura  pela  interposição  de  recurso  dotado  de  efeito  suspensivo
automático e ausente está o requisito da validade da decisão para a incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da Lei complementar 64/1990.

5. Improcedência da ação de impugnação de registro de candidatura, e,  via de
consequência, deferimento do registro de candidatura de João Paulo Lima Silva
ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B), sob o
número 65113.

4. Inconformada com essa decisão, esta Procuradoria Regional Eleitoral interpõe
este recurso ordinário.

2 DISCUSSÃO

5. O recurso é tempestivo,  pois o acórdão foi  publicado em sessão no dia 10 de
setembro  de  2018,  e  o  prazo  de  três  dias  (art.  57  da  Resolução  23.548/2017  do
Tribunal Superior Eleitoral)1 encerrar-se-á em 13 de setembro de 2018. 

6. Concluiu o TRE-PE que a decisão colegiada condenatória está suspensa em razão
da  interposição  de  embargos  infringentes  e  de  nulidade,  previstos  no  art.  609  do
Código Penal, os quais, de acordo com jurisprudência do STF e STJ possuem efeito
suspensivo. Em decorrência, “ausente está o requisito da eficácia da decisão colegiada
para a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da Lei complementar
64/1990.”

7. Todavia, o Ministério Público Eleitoral entende pela impossibilidade de recurso

1 “Art. 57. Cabem os seguintes recursos para o Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de 3 (três)
dias, em petição fundamentada (Lei Complementar no 64/1990, art. 11, § 2o):
I – recurso ordinário, quando versar sobre inelegibilidade (Constituição Federal, art. 121, § 4o,
III);
II – recurso especial, quando versar sobre condições de elegibilidade (Constituição Federal, art.
121, § 4o, I e II). [...]”.

AIRC 0601328-06 Recurso ordinário - condenação criminal - João Paulo de Lima e Silva/ccbc 3

Rua Frei Matias Teves, 65, Paissandu – 50070-465 Recife (PE) – Tel: (81) 3081.9980
www.prepe.mpf.mp.br prepe-eleitoral@mpf.mp.br

http://www.prepe.mpf.mp.br/
mailto:prepe-eleitoral@mpf.mp.br


MPF
Ministério Público Federal

  Procuradoria 
  Regional Eleitoral
  em  Pernambuco

dotado  de  efeito  suspensivo  interposto  contra  decisão  colegiada  (o  que  impede  a
execução imediata da pena) ser capaz de afastar a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
e da Lei Complementar 64/1990.

8. A Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa, projeto de lei de iniciativa
popular) alterou a Lei Complementar 64/1990 justamente para atender ao desejo da
sociedade  e  evitar  que  os  interessados  interpusessem  infinitos  recursos  com  a
finalidade de evitar o cumprimento da pena e o trânsito em julgado.

9. Por tal motivo, passou a ser suficiente condenação “proferida por órgão judicial
colegiado”, ou seja, a lei não faz referência a esgotamento das instâncias ordinárias ou
a impossibilidade de cumprimento provisório da pena, como pretende o impugnado.

10. A única previsão da lei para afastar a incidência da inelegibilidade está prevista
no art. 26-C: “O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso
contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do
art.  1o poderá,  em caráter  cautelar,  suspender a inelegibilidade sempre que existir
plausibilidade  da  pretensão  recursal  e  desde  que  a  providência  tenha  sido
expressamente  requerida,  sob  pena  de  preclusão,  por  ocasião  da  interposição  do
recurso.” 

11. Além  disso,  a  inelegibilidade  em  comento  deve  ser  interpretada  à  luz  do
dispositivo constitucional que ensejou a sua existência, qual seja, o art.  14, § 9º da
Constituição da República,  que determina a criação de hipóteses de inelegibilidade
para proteger a “probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato,
considerada a vida pregressa do candidato.”

4 CONCLUSÃO

12. Diante do exposto, requer o Ministério Público Eleitoral que seja conhecido e, ao
final,  provido este recurso, a fim de que seja reformado o acórdão para indeferir o
registro de candidatura.

Recife (PE), 12 de setembro de 2018.

[Assinado eletronicamente.]

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA 
Procurador Regional Eleitoral
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