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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DA 149a ZONA ELEITORAL DA

BAHIA

 

 

AUTOS N.° 0600300-06.2020.6.05.0149

RRC – REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA

 

 

PARECER ELEITORAL

 

 

Trata-se dos embargos de declaração protocolados por João Luiz Maia,

em 24/10/2020, em razão da r. sentença de mérito (ID 19256548) que indeferiu seu

Requerimento de Registro de Candidatura.

 

A MMa Juíza da 149º Zona Eleitoral, com o costumeiro acerto, 

reconheceu a inelegibilidade do pretenso candidato e fundamentou sua r. decisão na

existência de condenação criminal nos autos nº 234092-52.2009.4.01.0000, pela

prática de crime previsto no art. 1º, VII, do Decreto-Lei 201/67, delito que tem como

consequência inevitável a inelegibilidade até o prazo de 08 (oito anos) após o

cumprimento da pena, cujos efeitos permaneceriam até 08/07/2021.

 

Opostos embargos à r. decisão em 24/10/2020, com o fundamento, em

síntese, de ausência de apreciação da prescrição da pretensão punitiva. Em seguida,

em 26/10/2020, o embargante atravessou petição informando fatos supervenientes

aptos a afastar a inelegibilidade, consistentes em decisão proferida em 25/10/2020, na

ação de revisão criminal nº 1033814-20.2020.4.01.0000, perante o E. TRF da 1a

Região, que declarou a extinção da punibilidade em razão de prescrição retroativa da

pretensão estatal punitiva.

 

Intimada, a coligação Embargada apresentou contrarrazões (ID 2482521

8) e pugnou pela mantença da decisão.

 

É o breve relatório.

 

Da análise dos autos verifica-se a possibilidade de efeitos modificativos e

reforma da sentença, conforme pretensão do embargante, já que a r. decisão

condenatória na ação de revisão criminal nº 1033814-20.2020.4.01.0000 julgou extinta
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a punibilidade e reconheceu a pretensão punitiva do embargante na condenação

oriunda da ação criminal nº 234092-52.2009.4.01.0000, que ensejou sua

inelegibilidade durante 08 (oito) anos.

 

Na mesma linha traçada no parecer ministerial do ID 18065335 - Pág. 1,

não cabe a esta Justiça Especializada sindicar ou censurar as decisões da Justiça

Comum Federal. No órgão próprio, embora inicialmente, por força de acórdão da

própria Justiça Federal, não fora reconhecida a prescrição, manejada nova e

recentíssima revisão criminal, o E. TRF da 1ª Região, em decisão monocrática, decidiu

de modo diverso.

 

Portanto, é inegável a existência de fato superveniente ao registro, que

convolou obstáculo à inelegibilidade do candidato, na forma do art. 11, § 10, da Lei n.°

9.504/1997, aplicável desde já, considerando que remanesce a jurisdição do MM Juízo

de primeira instância.

 

Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público pelo deferimento 

da candidatura de JOÃO LUIZ MAIA.

 

 
 

Itiúba, 30 de outubro de 2020.
 

 

 
 

IGOR CLÓVIS SILVA MIRANDA

Promotor de Justiça Eleitoral
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