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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
45ª ZONA – SENHOR DO BONFIM/BA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 45ª ZONA – SENHOR DO BONFIM/BA

Autos n° 0600251-83.2020.6.05.0045
Registro de candidatura

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,  por  intermédio  do  Promotor  Eleitoral
adiante identificado, vem, perante Vossa Excelência, com todo o respeito necessário e supeditado no art.
3° da Lei Complementar Federal n° 64/1990, bem como no art. 34, inciso II, da Resolução n° 23.609 do
egrégio Tribunal Superior Eleitoral, oferecer impugnação ao pedido de registro de candidatura para o
cargo de prefeito do município de Senhor do Bonfim deduzido por Carlos Alberto Lopes Brasileiro, já
devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe (vide documento de ID 9189696), diante
das razões a seguir expostas.

Ab initio, impende destacar que se encontra sob exame deste venerando Juízo
Zonal  o  pedido  de  registro  de  candidatura  formulado  por  Carlos  Alberto  Lopes  Brasileiro,  o  qual
pretende disputar, durante o período eleitoral do atual calendário (2020), o assento mais privilegiado
do Poder Executivo do Município de Senhor do Bonfim. D’outro lado, como cediço, com o requerimento
devem ser levadas à Justiça Eleitoral as peças elencadas no art. 11 da Lei Federal nº 9.504/1997, dentre
as  quais  ganham importância,  para  o  momento,  as  certidões  criminais  fornecidas  pelos  órgãos  de
distribuição  da  Justiça  Eleitoral,  Federal  e  Estadual.  Por  meio  dos  referidos  documentos,  busca-se
assegurar a ausência de anotação, no cadastro do candidato, de objeções constitucionais ao direito de
ser votado (suspensão dos direitos políticos decorrentes de condenação criminal) ou mesmo de alguma
causa de inelegibilidade dentre aquelas disciplinadas no art. 1°, inciso I, alínea e, da Lei Complementar
Federal n° 64/1990.

Com efeito, sabe-se que a condenação criminal, qualquer que seja o crime ou
contravenção  penal,  quando  transitada  em julgado,  suspende  –  automática  e  imediatamente  –  os
direitos políticos do condenado, assim permanecendo enquanto durarem os efeitos desta condenação,
ou seja, enquanto não cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou
pecuniária; enquanto não satisfeitas as condições fixadas para o livramento condicional ou suspensão
condicional  da  pena;  ou,  enfim,  enquanto  não  for,  de  algum  modo,  reconhecida  a  extinção  da
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punibilidade. Nesta circunstância, ou seja, com direitos políticos suspensos, o condenado não reúne
uma das singulares condições de elegibilidade, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, da Constituição
Federal.  Neste  sentido,  oportuno destacar  o  entendimento doutrinário  e  jurisprudencial  aplicável  à
espécie: 

“Também pacificado o entendimento de que, qualquer que seja a pena
aplicada pelo Juiz Criminal, os direitos políticos estão automaticamente
suspensos  até  que  a  pena  seja  cumprida  ou  que  seja  extinta  a
punibilidade por quaisquer das razões previstas na legislação penal.
(...).  Em  resumo,  basta  que  se  tenha  uma  condenação  criminal
transitada  em  julgado,  e  o  condenado  ainda  não  tenha  cumprido
integralmente  a  pena,  para  que  seus  direitos  políticos  permaneçam
suspensos” 
(Edson de  Resende  Castro,  in  Curso de  Direito  Eleitoral,  10ª  edição,
Editora Del Rey: Belo Horizonte, 2020, pgs. 135/136)

“Deve-se ponderar que qualquer espécie de condenação criminal – seja
praticada de forma dolosa,  culposa ou preterdolosa,  seja oriunda de
crime  ou  de  contravenção  penal  –  atrai  a  incidência  da  causa  de
suspensão dos direitos políticos (...).” 
(Rodrigo  López  Zilio,  in  Direito  Eleitoral,  3ªedição,  Editora  Verbo
Jurídico: 2012, pg. 116) 

“Agravo regimental em petição. Restabelecimento dos direitos políticos.
A  suspensão  dos  direitos  políticos  constitui  efeito  automático  da
condenação criminal irrecorrível e prescinde de notificação prévia do
condenado.  Ausência de comprovação idônea acerca da extinção da
punibilidade. 
Agravo improvido”
(Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, Ag.Reg. em Pet.
n°  117-39.2011.613.0000,  Relator  Desembargador  José  Altivo
Brandão Teixeira, pub. in DJe de 19/05/2011) 

“... A substituição da pena – forma de execução penal – não desnatura a
qualidade  de  condenado  do  infrator,  devendo  ser  suspensos  seus
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direitos  políticos,  efeito  auto-aplicável  da  sentença  condenatória
transitada em julgado” 
(Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Criminal n°
1.0456.04.024071-9/001,  Relator  Desembargador  Eli  Lucas  de
Mendonça, pub. in DJ de 21/03/2007)

O egrégio  Supremo Tribunal  Federal,  órgão de Cúpula do Poder  Judiciário,
responsável pela interpretação última e definitiva da Constituição Federal, revisitou o tema quando do
julgamento, em sede de repercussão geral (tema 370), do recurso extraordinário n° 601182, definindo
que a suspensão dos direitos políticos se entremostra autoaplicável e independe da natureza da pena
imposta, conforme aresto adiante transcrito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA
IMPOSTA  QUE  NÃO  INTERFERE  NA  APLICAÇÃO  DA  SUSPENSÃO.
OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é
autoaplicável,  pois  trata-se  de  consequência  imediata  da  sentença
penal condenatória transitada em julgado.
2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta.
3.  A  opção  do  legislador  constituinte  foi  no  sentido  de  que  os
condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar
os  efeitos  da  sentença  condenatória,  não  exerçam  os  seus  direitos
políticos.  4.  No  caso  concreto,  recurso  extraordinário  conhecido  e
provido”.
(STF,  RE  601182,  Tribunal  Pleno,  Relator  para  acórdão  Ministro
Alexandre de Moraes, julgado em 08/05/2019).

E, assim, restou definida a tese pela Corte Máxima do Judiciário Nacional:

“A  suspensão  de  direitos  políticos  prevista  no  art.  15,  inc.  III,  da
Constituição  Federal  aplica-se  no  caso  de  substituição  da  pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos”.
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No  caso  concreto,  depreende-se  que  Carlos  Alberto  Lopes  Brasileiro,  após
trâmite  regular  da  ação  penal  n°  0000363-43.2016.6.05.0045,  fora  condenado,  em definitivo,  ao
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de meio salário-mínimo cada, bem como à pena de
01 (hum) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art.
324,  caput, c/c art. 327, inciso III, ambos do  Código Eleitoral. De acordo com a respeitável sentença
proferida (documento de ID 4282293 dos autos originais),  mantida incólume nas  trilhas recursais
percorridas,  com trânsito em julgado certificado no dia 07 de maio de 2020,  a  pena privativa de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária (cinco
salários-mínimos  a  entidade  com  destinação  social)  e  prestação  de  serviços  a  comunidade  ou  a
entidades públicas (local a ser definido em sede de audiência admonitória), à base de uma hora de
tarefa por dia de condenação.

Destarte,  diante  dos  efeitos  da  condenação  criminal  que  pesam  sobre  o
impugnado, é de se reconhecer, no caso,  a suspensão dos direitos políticos preconizada no art.  15,
inciso  III,  da  Constituição  Federal,  com  o  consequente  indeferimento  do  registro  de  candidatura
formalizado.

Mas não é só.

Como cediço,  a condenação criminal desperta outro tipo de impedimento à
candidatura, qual seja, a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar n°
64/1990,  com  redação  dada  pela  Lei  Complementar  Federal  n°  135/2010,  incidente  no  caso  de
cometimento de um dos crimes ali enumerados e que se impõe desde a condenação por órgão judicial
colegiado (Tribunal do Júri, Tribunal de Justiça, Tribunais Eleitorais, etc.) até o transcurso de oito anos
após o efetivo cumprimento da pena. Eis o teor do dispositivo invocado:

“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:

(…)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa
de liberdade”
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Na situação enfrentada, tem-se condenação por prática de crime tipicamente
eleitoral  cujo  preceito  secundário  do  tipo  estipula  a  fixação  de  multa  e,  também,  de  privativa  de
liberdade (324, caput, c/c art. 327, inciso III, ambos do Código Eleitoral.).

Não se olvida,  logo se diga,  a exceção contemplada no art.  1°,  §  4°,  da Lei
Complementar Federal n° 64/1990, segundo a qual  “a inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I
deste artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial
ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada”.

De fato, o crime de calúnia eleitoral, quando analisado por si só, poderia, em
um primeiro, apressado e desatencioso lance de vista, ser caracterizado como delito de menor potencial
ofensivo, suficiente para afastá-lo do radar da inelegibilidade. Entretanto, o tipo penal enfocado na
situação específica de Carlos Alberto Lopes Brasileiro não é apenas aquele indicado no art. 324, caput,
do Código Eleitoral, mas a combinação do fato abstrato ali versado com a situação igualmente descrita
no art. 327, inciso III, do mesmo Diploma Normativo, qual seja, a verbalização do discurso considerado
calunioso  “na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa”. Ou seja,
trata-se de fato qualitativamente mais gravoso em relação ao tipo base e que, por obra da norma de
extensão, tem uma resposta penal diferenciada e, nessa perspectiva, mais severa.

Ora, o crime pelo qual o impugnado foi acusado e, alfim, condenado, não se
limitou apenas à figura principal de  “caluniar alguém, na propaganda eleitoral,  ou visando fins de
propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime”, mas espelhou, em verdade, o delito
mais  ofensivo  ao  bem  jurídico  de  “caluniar  alguém,  na  propaganda  eleitoral  ou  visando  fins  de
propaganda, imputando-lhe, na presença de várias pessoas ou por meio que facilitou a divulgação da
ofensa, fato definindo como crime”. E essa conformação normativa, promovendo o adequado ajuste
típico do episódio delituoso à correta regra de incidência, escapa da noção de crime de menor potencial
ofensivo, porquanto o emprego da causa de aumento de pena contida no art. 327, inciso III, do Código
Eleitoral,  integrando-se à descrição típica, leva a sanção máxima do tipo principal – abstratamente
considerada – a patamar superior a 02 (dois) anos (art. 61 da Lei Federal n° 9.099/1995).

Note-se  que  não  se  pretende  fazer  uma  analogia  com  outras  causas  de
aumento de pena que, na prática criminal, costumam suprimir a competência dos Juizados Especiais
Criminais e também vedar a concessão de benefícios penais (transação penal e suspensão condicional
do processo), a exemplo dos concursos material e formal, bem como da continuidade delitiva (arts. 69 a
71  do  Código  Penal).  Sabe-se  que  a  egrégia  Corte  Eleitoral  Superior  é,  ao  menos  em  seu  bloco
majoritário,  refratária  a  essa  interpretação  ampliativa,  assentando  os  escopos  mais  restritivos  da
inelegibilidade. Não se tem aqui,  verdadeiramente, a elevação da reprimenda máxima por força de
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ficções jurídicas ou mesmo de somatórios de penas de ações criminosas distintas. O que se apresenta na
hipótese sob disceptação, ao contrário, é o próprio enquadramento típico do fato criminoso em sua
percepção mais pura, única e natural, com o reconhecimento de que, diante de sua maior gravidade,
tem-se uma pena máxima abstrata superior a 02 (dois) anos, bastando para a sua caracterização como
delito de maior potencial ofensivo.

Subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça sujeita o autor
da infração a uma pena máxima de 10 (dez) anos de reclusão. Subtrair coisa alheia móvel, porém, com
o auxílio de outra pessoa ou suporte de uma arma branca, por exemplo, expõe quem assim se comporta
a uma sanção máxima abstrata de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. O raciocínio é, exatamente, o
mesmo:  caluniar  alguém na  propaganda  eleitoral  ou  visando fins  de  propaganda  pode  render  ao
orador da afirmação uma punição de, no máximo, 02 (dois) anos de detenção; difundir a imputação
falsa “na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa”, todavia, já eleva o
risco de receber, em seu desfavor, uma pena máxima de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

Cuida-se, portanto, de junção típica que, ao cabo da operação jurídica, revela a
existência de crime destacado do molde básico, com contornos de punição próprios. A pena máxima
legal da narrativa delituosa imputada ao requerido é de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção,
pouco importando a reprimenda definida em concreto. Em outras palavras, o fato criminoso assacado
ao impugnado, de per se, não se caracteriza como delito de menor potencial ofensivo, incidindo, então,
inevitavelmente, a inelegibilidade talhada no art. 1°, inciso I, alínea  e, item 4, da Lei Complementar
Federal n° 64/1990.

Não se trata, aliás, de confundir qualificadora com causa de aumento de pena,
mas apenas de extrair do fato típico a sua máxima possibilidade repressiva, que é, enfim, o fator apto a
orientar à conceituação, para todos os fins, do crime de menor potencial ofensivo. Em circunstância
semelhante, assim se posicionou a jurisprudência:

“No  caso  dos  autos,  o  Impugnado  tem  contra  si  uma  condenação
proferida por órgão judicial colegiado pelo crime de calúnia eleitoral
majorada, ao qual a lei comina pena privativa de liberdade.

(…)

Deve-se entender pena em abstrato como aquela prevista legalmente e
que  ainda  não  passou  pela  individualização  feita  pelo  julgador.
Portanto,  a  pena máxima em abstrato  deve  considerar,  também,  as
causas  de  aumento  de  pena,  previstas  abstratamente  na  legislação
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criminal.  Um  exemplo  clássico  no  âmbito  dos  Juizados  Especiais
Criminais  é  o  da  lesão  corporal,  que  pode  ser  leve,  grave  ou
gravíssima. Observe-se que para o tipo penal descrito no caput do art.
129 do CP (ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem) há
uma pena (detenção,  de  três  meses  a  um ano)  que  a  enquadra  no
conceito  de  crime  de  menor  potencial  ofensivo.  Entretanto,  se  a
conduta do agente se enquadrar nas hipóteses previstas nos parágrafos
1º, 2º, 3º e 9º do mesmo artigo 129 do CP, tal crime, em face de uma
exasperação prevista no próprio artigo que o descreve, deixa de ser
conceituado  como  de  menor  ofensivo,  notadamente  nas  condutas
consideradas graves e gravíssimas.

Nesse  prisma,  considerando  que  para  o  crime  ora  em  comento
(calúnia  eleitoral  majorada pelo  meio  utilizado)  a  lei  comina  pena
máxima superior  a  dois  anos,  notadamente  levando-se  em conta  a
causa de aumento prevista no art. 327, inciso III, do Código Eleitoral,
não resta dúvida que a hipótese não se enquadra na exceção prevista
no art. 1º, § 4º, da LC nº 64/90”. 
(Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Estado  de  Alagoas,  Registro  de
Candidatura  n°  0600452-68.2018.6.02.0000,  Relatora
Desembargadora Silvana Lessa Omena, julgado em 17/09/2018)

Em sede doutrinária, tem-se afirmado que:

“A  Lei  Complementar  n.º  64/90,  com  a  mencionada  alínea  “e”,
entendeu de projetar, por mais 8 anos após o cumprimento da pena, o
impedimento  à  candidatura  daqueles  que  tiverem  contra  si
condenação criminal transitada em julgado, ou proferida por órgão
judicial colegiado, pela prática de algum dos crimes ali especialmente
considerados” 
(Edson de Resende Castro,  in  Curso de Direito Eleitoral,  Editora Del
Rey, 10ª edição, 2020, pág. 286)

“A  inelegibilidade  decorrente  de  condenação  criminal,  na  forma
prevista pela alínea ‘e’, sofreu sensível modificação a partir da LC nº
135/10. Neste sentido, reconhece-se a inelegibilidade quando houver
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condenação criminal  transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado  relativamente  aos  crimes  especificamente  elencados  no
dispositivo  sob  comento.  Assim,  deverá  ser  reconhecida  a
inelegibilidade  sempre  que  o  Tribunal  (v.g.,  TJ,  TRE,  TRF,  STJ,  STF),
qualquer que seja a fração (Câmara, Turma, Seção, etc.) ou, mesmo, o
Pleno (quando for o caso), proferir – em grau originário ou recursal –
provimento  condenatório  em  um  dos  crimes  especificamente
arrolados na alínea ‘e’”. 
(Rodrigo López Zilio,  in  Direito  Eleitoral,  Editora  Verbo Jurídico,  3ª
edição, 2012, pág. 182)

No estudo das condições de elegibilidade e causas de inelegibilidades, percebe-
se que são elas um conjunto de normas que – traçando o perfil do brasileiro apto ao exercício do jus
honorum – visam proteger a probidade e a moralidade administrativas, como também a normalidade e
legitimidade das eleições (art. 14, § 9º, da CF). Já a partir daí, perceber que as causas de inelegibilidade
não representam uma sanção, uma punição ao brasileiro que se encontrar nas hipóteses discriminadas
na lei, até porque, para ser uma sanção ou uma resposta punitiva do ordenamento jurídico eleitoral,
seria necessário encontrar no inelegível uma conduta no mínimo culposa, pois difícil imaginar punição
sem culpa. E o cotejo do rol de causas de inelegibilidades positivadas, a começar pelas constitucionais,
desautoriza por  completo a  afirmação de que inelegibilidade é pena.  Basta ver que a Constituição
Federal faz inelegível o analfabeto (art. 14, § 4º) e o cônjuge e parentes do Presidente da República (art.
14, § 7º) para qualquer disputa no território nacional. Se as inelegibilidades representassem uma pena
para  o  brasileiro,  porque  razão  os  analfabetos  seriam punidos?  Qual  seria  o  seu  comportamento
culposo, a ensejar essa “pena”?

A verdade é que o regime jurídico das inelegibilidades, ao contrário, funda-se
em valores e princípios do próprio direito constitucional eleitoral, que, naturalmente, não coincidem
com aqueles que orientam um sistema sancionador. O direito eleitoral, que se justifica pela opção que o
constituinte fez pelo sistema representativo, orienta-se precipuamente pelos princípios maiores – ou
super princípios – da preservação do regime democrático e da supremacia da soberania popular, aos
quais se subordinam os da (i) normalidade e legitimidade das eleições e (ii) probidade e moralidade
para o exercício das funções públicas eletivas. Não há regime democrático que se sustente sem que a
representação – extraída das urnas – atenda ao interesse público de lisura, não só da disputa, como
também do exercício do mandato, sob pena de desencantamento do seu soberano, o povo, e daí o seu
enfraquecimento. E, para a efetivação destes princípios, impõem-se restrições e limites à capacidade
eleitoral passiva daqueles que trazem na sua vida, atual ou pregressa, registros de fatos, circunstâncias,
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situações ou comportamentos – não necessariamente ilícitos – tidos como suficientes pelo ordenamento
jurídico para despertar a necessidade de preservação daqueles valores. 

Oportuno asserir, outrossim, que o brasileiro, quando se apresenta ao registro
de  candidatura  perante  a  Justiça  Eleitoral,  em  dado  processo  eleitoral,  deve,  naquele  momento,
preencher todas as condições de elegibilidade e não incorrer nas causas de inelegibilidade, sob pena de
indeferimento da sua pretensão, nos moldes do art. 11, § 10°, da Lei Federal n° 9.504/1997. E, no caso
concreto, tais condições não estão, no momento, preenchidas.

À luz das razões expostas, requer o Ministério Público Eleitoral:

a) a citação do candidato  impugnado no endereço constante do seu
pedido de registro para apresentar defesa, se assim o quiser, no prazo
legal, nos moldes do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 64/1990 e
do art. 41, caput, da Resolução nº 23.609/2019 (TSE);

b) a  produção  de  todos  os  meios  de  provas  admitidas  em  direito,
especialmente a juntada da prova documental em anexo;

c) após  o  regular  trâmite  processual,  o  indeferimento  definitivo  do
pedido de registro de candidatura formalizado por Carlos Alberto Lopes
Brasileiro.

02 de outubro de 2020.

(documento assinado eletronicamente)

RUI GOMES SANCHES JÚNIOR
                                       Promotor Eleitoral – 45ª Zona/BA
                                                (Portaria PRE/MPE/BA n° 01/2020 – pub. in DJE de 14/01/2020)


