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JUSTIÇA ELEITORAL 
 149ª ZONA ELEITORAL DE ITIÚBA BA 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600300-06.2020.6.05.0149 / 149ª ZONA ELEITORAL DE ITIÚBA BA 
IMPUGNANTE: #-AVANTE FILADÉLFIA, O TRABALHO CONTINUA 10-REPUBLICANOS / 22-PL / 20-PSC / 25-DEM 
  
IMPUGNADO: JOAO LUIZ MAIA, UNIDOS POR UMA FILADELFIA MELHOR 12-PDT / 13-PT / 55-PSD, PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, PARTIDO DOS TRABALHADORES 
  
  
  
 
 
 

  
Vistos. 
  
JOÃO LUIZ MAIA, por intermédio de seu partido de filiação, o PSD, ingressou

perante este juízo eleitoral com pedido de registro de candidatura ao cargo de Prefeito do
município de Filadélfia, número 55, pela Coligação “UNIDOS POR UMA FILADÉLFIA
MELHOR”. 

  
  
Publicado o competente edital, a COLIGAÇÃO AVANTE FILADÉLFIA, O

TRABALHO CONTINUA ofertou ação de impugnação de registro da candidatura (ID 11712104),
aduzindo, em síntese, que o requerente/impugnado encontra-se inelegível na forma do art. 14, §
9º, CF, c/c art. 1º, I, e, da LC 64/90, em razão de condenação criminal proferida no bojo dos autos
0023409-25.2009.4.01.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/11/2011. No entanto, o
impugnado ingressou com revisão criminal, processo 0016493-67.2012.4.01.0000, com trânsito
em julgado em 20/03/2014. Assim, diante da existência de crime contra a Administração Pública,
com condenação transita em julgado, sem o transcurso de prazo de 08 anos após o efetivo
cumprimento da pena, o impugnado encontra-se inelegível para o pleito de 2020, a impor o
indeferimento do seu registro de candidatura. Pugna pelo acolhimento do pedido, juntando
documentos (ID 11711297). 

  
  
Em outra petição, a mesma coligação, AVANTE FILADÉLDIA, O TRABALHO

CONTINUA, interpôs nova ação de impugnação ao registro de candidatura, alegando que o
impugnado teve suas contas julgadas irregulares pelo TCE em dois procedimentos,
TCE/003961/2006, transitado em julgado em 22/07/2015, e TCE/005753/2007, transitado em
julgado em 17/05/2017, por vícios insanáveis, de modo que está inelegível por ambos
procedimentos. Juntou documentos no ID 11713210. 

  
  
Outrossim, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL também apresentou ação de

impugnação de registro de candidatura, afirmando que o registra-se contra o impugnado rejeição
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de contas pelo Tribunal de Contas da Bahia relativas ao exercício do cargo de Prefeito Municipal
de Filadélfia nos anos de 2015 e 2017, cujas decisões foram proferidas por órgão competente e
são irrecorríveis, ao mesmo tempo em que as razões das desaprovações decorreram de ato
doloso de improbidade administrativa, ao mesmo tempo em que são insanáveis, razão pela qual
o impugnado encontra-se inelegível, o que implica na rejeição do seu pedido de registro de
candidatura. Juntou documentos no ID 11873312. 

  
  
Notificado, o representado ofertou defesa à impugnação ofertada pela COLIGAÇÃO

AVENTE FILADÉLDIA, O TRABALHO CONTINUA na qual ponderou, em resumo, que a
condenação penal proferida nos autos 0023409-25.2009.4.01.0000, aplicou plena de três meses
de detenção, sendo que quando do trânsito em julgado do acórdão, em 17/11/2011, havia
operado a prescrição retroativa da pretensão punitiva, de modo que não produziu efeitos para fins
de inelegibilidade de que trata o art. 1º, I, e, da LC 64/90, motivo pelo qual pugna pela rejeição da
impugnação, juntando documentos (IDs 17107031 e 17111881) 

  
  
Em nova vista dos autos (ID 18065335), o MPE informou que o requerente

conseguiu a suspensão dos efeitos da decisão dos acórdãos do TCE, consoante decisão que
anexou ao feito, obstando o reconhecimento da inelegibilidade em referência. No tocante à
inelegibilidade alegada pela outra impugnante, decorrente de condenação criminal, manifestou-se
pela existência de inelegibilidade, porquanto o prazo de oito anos de inelegibilidade deve ser
contados a partir do efetivo cumprimento da pena, ao passo que a guia de execução da pena,
documento formal que dá início ao cumprimento da pena, somente foi emitida em 08/07/2013, de
modo que ainda não superado o lapso legalmente exigido para fins de inelegibilidade, cujo termo 
ad quem é 08/07/2021. Destarte, pugna pela procedência da AIRC intentada pela Coligação
oponente. 

  
  
Nova manifestação da impugnante por meio da petição ID 18385916, na qual juntou

documento relativamente à condenação do impugnado, reiterando o pedido de procedência da
impugnação. 

  
  
Relatado, decido. 
  
  
Cuida-se de pedido de registro de candidatura no qual sobrevieram três

impugnações, duas delas fulcradas na inelegibilidade decorrente de rejeição de contas do
impugnado pelo TCE, processos TCE/003961/2006 e TCE/005753/2007, e uma com amparo no
argumento de inelegibilidade decorrente de condenação criminal por ato de improbidade
administrativa do pretenso candidato. 

  
  
Inicialmente, cumpre pontuar que o documento de ID 17111871 corrobora a perda

do objeto quanto às impugnações decorrentes dos julgados pelo Tribunal de Contas do Estado da
Bahia, havia vista que o impugnado, por meio do processo cível nº 8112872-55.2020.8.05.0001,
conseguir liminar obstante os efeitos dos julgados administrativos. 

  
  
Remanesce, então, a apreciação da inelegibilidade decorrente da condenação

criminal do requerente/impugnado, proferida nos autos 234092-52.2009.4.01.0000. 
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Analisando a sentença exarada no citado processo criminal, verifica-se que o

impugnado foi condenado pela prática de crime previsto no art. 1º, VII, do Dec-lei 201/67, crime
que tem como consequência inevitável a inelegibilidade. 

  
  
Esclareça-se que a elegibilidade é a capacidade do eleitor de ser eleito a um

mandato político no Legislativo ou no Executivo. É o direito de participar das eleições e ser
votado. A inelegibilidade, ao contrário, é a perda dessa capacidade eleitoral. 

  
  
A inelegibilidade que se refere o art. 1º do Decreto-lei 201/76 é a infraconstitucional,

decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa à sanção de suspensão dos
direitos políticos previstos na alínea l do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90. 

  
  
Segundo a alínea l são inelegíveis “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 anos após o cumprimento da pena”. 

  
  
No caso em testilha, não pairam dúvidas de o impugnado foi condenado por crime

contra a administração pública, sendo-lhe aplicada pena de três meses de detenção, a qual foi
substituída por pena de multa. 

  
  
Observa-se do documento de ID 17273873, que a sentença em comento transitou

em julgado em 07/11/2011. Todavia, por inconformismo do condenado, o mesmo intentou revisão
criminal, na qual não logrou êxito, tendo procedido, então, o pagamento da multa que lhe foi
aplicada somente em 08/07/2013, quando foi expedida a Guia de Execução de Pena nº 03/2013. 

  
  
Deste modo, em que pese já ter operado o decurso de oito anos do trânsito em

julgado da condenação, o lapso a ser computado na espécie é o de oito anos do cumprimento
da pena, a qual somente foi cumprida em 08/07/2013, de modo que os efeitos da
inelegibilidade opera-se até 08/07/2021. 

  
  
Frise-se que não prospera o argumento da defesa de que ocorreu prescrição da

pretensão punitiva do fato, pelo decurso de quatro anos ente a denúncia e a sentença, porquanto
a expedição de guia de execução definitiva da condenação deixa evidente a existência de
pretensão executória devidamente reconhecida pela impugnado. 

  
  
Importante ressaltar que o c. TSE tem advertido que: 
 

   
Para efeito da aferição do término da inelegibilidade prevista na

parte final da alínea l do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, o cumprimento da
pena deve ser compreendido não apenas a partir do exaurimento da suspensão
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dos direitos políticos e do ressarcimento ao Erário, mas a partir do instante em
que todas as cominações impostas no título condenatório tenham sido
completamente adimplidas, inclusive no que tange à eventual perda de bens,
perda da função pública, pagamento da multa civil ou suspensão do direito de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente. (Consulta nº 33673, Acórdão de 03/11/2015,
Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LASSIO, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Data 15/12/2015, Página 25 ) (grifei)  

  
  
Nesse contexto, os efeitos da condenação perpetrada pela impugnado somente se

exaurirá em oito anos a contar do pagamento da multa, ensejando seus efeitos até 08/07/2021. 
  
  
Por sua vez, e elegibilidade do candidato deve ser aferida no momento do protocolo

do seu pedido de registro de candidatura, de modo que o requerente/impugnada está inelegível
para concorrer ao cargo pretendido. 

  
  
Ante o exposto, em harmonia com o parecer do MPE, JULGO PROCEDENTE a

impugnação de ID 11712104, formulada pela COLIGAÇÃO AVANTE FILADÉLDIA, O
TRABALHO CONTINUA, para fins de INDEFERIR o pedido de registro de candidatura de
JOÃO LUIZ MAIA, ao Cargo de Prefeito do Município de Filadélfia. Por outro lado, com fulcro no
art. 485, VI, junto extinta, sem resolução de mérito, as demais impugnações. 

  
  
P.R.I. Após o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e arquive-

se. 
  
Itiúba, 21 de outubro de 2020. 
  

Ana Lúcia Ferreira Matos
Juíza Eleitoral da 149ª Zona
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