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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 34ª ZONA ELEITORAL

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  ELEITORAL  DA  34ª  ZONA  ELEITORAL  DE

MOSSORÓ 

MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  seu  Promotor  Eleitoral  ao  final

assinado, no exercício das atribuições conferidas pelo 127, caput, da Constituição Federal, na Lei

Complementar nº 64/90, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 135/2010, no o

artigo 72, § único c/c artigo 78 e artigo 79, da Lei Complementar nº 75/1993, c/c art. 32, III, da Lei

nº 8.625/1993,  no artigo 9º, da Lei nº. 9.504/1997 (Lei das Eleições), Resolução nº 23.609/2019-

TSE  vem perante Vossa Excelência ajuizar a presente,

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA

em face de  CLAUDIONOR ANTÔNIO DOS SANTOS,  brasileiro,  nascido em

Mossoró  -  RN,  no  dia  13/07/1965,  do  gênero  masculino,  casado,  portador  do  documento  de

identidade nº 718619 - SSP/RN, CPF nº 39288170430, grau de instrução ensino médio completo,

aposentado, residente e domiciliado na avenida Francisco Mota, 2 Sítio Boa Vista - Alto de São

Manoel,  17590 -  RN, CEP:  59625300,  Mossoró,  em virtude dos  fatos  e  fundamentos  a  seguir

aduzidos  
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I. DOS FATOS:

Após ter seu nome homologado pela convenção do Partido Liberal (PL), o requerido

apresentou, no dia 24 de setembro de 2020, registro de candidatura visando disputar as vindouras

eleição para o cargo de vereador do Município de Mossoró.

Na  forma  do  artigo  11,  §1º,  o  requerido  apresentou  os  documentos  pertinentes,

exceto quanto a apresentação de certidão pormenorizada dos processos cíveis e/ou criminais em

tramitação ou com trânsito em julgado em seu desfavor.

Por conta disso, o Ministério Público Eleitoral, após pesquisa no site www.tjrn.jus.br

encontrou  duas  condenações  aptas  a  ensejar  a  inelegibilidade  do  requerido:  a)  por  ato  doloso

improbidade  administrativa  proferida  por  órgão  colegiado  que  confirmou a  aplicação  da

suspensão dos direitos políticos do requerido; b)  por condenação criminal proferida por órgão

colegiado que confirmou a prática pelo requerido de crime contra a administração pública.

Com efeito, analisando a tramitação do processo n 0600482-25.2009.8.20.0106, tem-

se que, no dia 19 de dezembro de 2013, foi proferida sentença condenatória1, tendo sido assentado

na parte dispositiva que:

“(…) Pelo acima exposto, nos termos do art. 9º, inciso XI; 10, caput;

e 12, incisos I e II, todos da Lei 8.429/92, julgo: A) improcedente a

ação em relação ao demandado Francisco Renato Fernandes da Silva;

B) Procedente a presente ação para condenar: 

(…)

B.3)  Claudionor  Antônio  dos  Santos às  sanções  de  suspensão

direitos  políticos pelo prazo de  oito anos,  proibição de contratar

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou

creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,  pelo prazo de cinco

anos, multa civil no valor de R$ 59.730,58 (dobro do valor do dano) e

ressarcimento  ao  Erário  mossoroense  do  valor  de  R$  29.865.29

(abatidos  os  valores  eventualmente  devolvidos  apurados  em

liquidação)

1 http://esaj.tjrn.jus.br/cpo/pg/search.do;jsessionid=D850EDC97F9DECAAC266767592AD7FBA.appsWeb2?
paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-
1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0600482-
25.2009&foroNumeroUnificado=0106&dePesquisaNuUnificado=0600482-25.2009.8.20.0106&dePesquisa=
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(...)”

No dia  10 de setembro de 2019,  o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio

Grande do Norte, no julgamento da apelação n.  2017.005536- 82, referente ao processo 0600482-

25.2009.8.20.0106, manteve a sentença recorrida, conforme se infere das seguintes passagens:

“Apelação Cível n° 2017.005536-8

Origem: Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Mossoró/RN
Apte/Apdo: Aluízio Feitosa e outros
Advogado: Marcus Tullius Leite Fernandes dos Santos (OAB/
RN 3917)
Apte/Apdo: Daniel Gomes da Silva
Advogado: Francisco de Assis da Silva Carvalho (OAB/RN 
6121)
Apte/Apdo: Gilvana Peixoto Costa e outro
Advogado: Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa 
(OAB/RN 5695)
Apte/Apdo: Ministério Público
Relatora: Desembargadora Judite Nunes

EMENTA: CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E
PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÕES  CÍVEIS  E  RECURSOS
ADESIVOS  EM  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
RESPONSABILIZAÇÃO  POR  ATOS  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL  POR  AUSÊNCIA  DE  INDIVIDUALIZAÇÃO  DOS
ATOS  DE  IMPROBIDADE,  SUSCITADA  PELOS  RÉUS:
INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 282
DO  CPC/73.  MATÉRIA  JÁ  DECIDIDA  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM
APELAÇÃO.  PRECLUSÃO.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR  FALTA  DE
FUNDAMENTAÇÃO,  ARGUIDA  PELOS  RÉUS:  DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RESPOSTA MOTIVADA
EM RELAÇÃO A TODAS AS  QUESTÕES RELEVANTES DA

2 http://esaj.tjrn.jus.br/cposg/servlet/ServletArquivo?
cdProcesso=01000C1TH0000&nuSeqProcessoMv=51&tipoDocumento=D&nuDocumento=2618282&pdf=false
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LIDE.  MERO  INCONFORMISMO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO:
ALEGADA  ILICITUDE  DO  COMPARTILHAMENTO  DAS
PROVAS  PRODUZIDAS  NA  AÇÃO  PENAL  EM  QUE  SE
APURARAM  OS  MESMOS  FATOS.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO-CRIME QUE NÃO
GUARDA  RELAÇÃO  COM  A  VALIDADE  JURÍDICA  DAS
PROVAS.  SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA
CONDENATÓRIA,  CONFIRMADA  EM  SEGUNDA
INSTÂNCIA.  VALIDADE  DA  PROVA  EMPRESTADA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  PENAL.  INAPLICABILIDADE  DO
DISPOSITIVO.  CONDENAÇÃO  QUE  NÃO  SE
FUNDAMENTOU  EXCLUSIVAMENTE  EM  ELEMENTOS
COLHIDOS  NA  INVESTIGAÇÃO.  PRETENSÃO  DE
ANULAÇÃO  DA  PERÍCIA  CONTÁBIL  PRODUZIDA
UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO DA
UTILIZAÇÃO  DA  PROVA  PRODUZIDA  NA  FASE
INVESTIGATÓRIA  COMO  BASE  PARA  JULGAMENTO  EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO
E  A  AMPLA  DEFESA.  INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.
INSURGÊNCIA  RECURSAL  DOS  RÉUS.  CONDENAÇÃO
PELA  PRÁTICA  DE  ATOS  DE  IMPROBIDADE  QUE
CAUSARAM  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  VEREADORES  DO
MUNICÍPIO  DE  MOSSORÓ.  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRÉSTIMOS  CONSIGNADOS  SEM  OS  RESPECTIVOS
REGISTROS  EM  FOLHA.  PAGAMENTO  À  CUSTA  DA
CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE DOIS ANOS, POR ORDEM
DO  RESPECTIVO  PRESIDENTE.  ELEMENTO  SUBJETIVO
COMPROVADO  NA  INSTRUÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
IRREGULARIDADE  ADMINISTRATIVA  OU  EQUÍVOCO
INTERNO NO SETOR DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 10,
CAPUT, DA LEI 8.429/92. SUPOSTO RESSARCIMENTO DO
DANO QUE, ALÉM DE NÃO COMPROVADO, NÃO AFASTA A
CONFIGURAÇÃO  DO  ATO  ÍMPROBO.  RECURSOS
ADESIVOS VISANDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS COMO
INCURSOS  NO  ARTIGO  9º,  INCISO  I,  DO  MESMO
DIPLOMA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DO  DOLO
ESPECÍFICO  DE  LOCUPLETAMENTO  ILÍCITO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

A C Ó R D Ã O
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, deles sendo partes as
acima identificadas, acordam os Desembargadores que integram
a Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em Turma, à
unanimidade  de  votos,  em  consonância  com  o  parecer  da
Décima  Primeira  Procuradoria  de  Justiça,  conhecer  e  negar
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provimento  às  apelações  e  aos  recursos  adesivos,  tudo  nos
termos do voto da Relatora, que integra o acórdão”.

Além da condenação pela prática de atos  dolosos de improbidade administrativa,

conforme acima exposto, o requerido foi condenado pelo crime de corrupção passiva, crime que é,

como se sabe, praticado contra a administração pública.3

Com efeito, o requerido foi condenado, em 1ª Instância, nos autos do processo n.

0004515-44.2008.8.20.0106 nos seguintes crimes: 

“CLAUDIONOR  ANTONIO  DOS  SANTOS  PECULATO  DESVIO
(ART.312  ,  CAPUT  CP,  C/C  ART.71  DO  CP  -  24  VEZES)
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  1ª  -  CULPABILIDADE  O  caso
concreto, nos revela elementos fáticos que nos autorizam uma análise
desfavorável desta circunstância vez que o agente atuou com grau de
reprovabilidade elevado, o que se denota pelo fato de ser sabedor, na
condição  de  vereador  e  experiente  político  desta  urbe,  de  suas
responsabilidades fiscalizatórias  e  de zelo com o dinheiro público,
agindo contrário a este mister constitucional participou efetivamente
locupletando-se  dos  valores  mesmo  ciente  de  que  se  tratava  de
dinheiro do erário.  2ª  -  ANTECEDENTES O acusado possui  bons
antecedentes. 3ª - CONDUTA SOCIAL Por afrontar os princípios da
dignidade  da  pessoa  humana,  da  culpabilidade  e  o  da
individualização  da  pena,  considero  esta  circunstância
inconstitucional  no  caso  concreto,considerando-a  inapta  a  ser
utilizada para elevar a pena base ou mesmo para neutralizar outra
eventualmente  avaliada  em  desfavor  dos  acusados.  4ª  -
PERSONALIDADE  DO  AGENTE  Por  afrontar  os  princípios  da
dignidade  da  pessoa  humana,  da  culpabilidade  e  o  da
individualização  da  pena,  considero  esta  circunstância
inconstitucional  no  caso  concreto,considerando-a  inapta  a  ser
utilizada para elevar a pena base ou mesmo para neutralizar outra
eventualmente avaliada em desfavor dos  acusados.  5ª  -  MOTIVOS
DO CRIME O acusado foi levado a prática criminosa com o fim de
obter vantagem pecuniária de forma indevida. Não restou provado
insofismavelmente  que  o  motivo  do  desvio  foi  um  acordo  para
reeleição  do  acusado  JOÃO  NEWTON.  Portanto,  deixo  aqui  de
considerar  esta  circunstância  como  desfavorável  uma  vez  que
fazendo-se uma análise do tipo penal, este motivo é ínsito à própria
tipicidade,  isto  é,  já  resta  punida  pelo  próprio  tipo,  não  sendo
possível sem que se apresente um plus revelador de bis in idem, a
majoração  da  pena por  este  motivo.  6ª  -  CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME As circunstâncias do delito pesam desfavoráveis ao réu. É
que  o  delito  foi  cometido  mediante  manobra  financeira  inclusive
envolvendo instituição Bancária cuja seriedade é inquestionável,  a
saber a Caixa Econômica Federal, na qual o dinheiro público servia
mês a mês para saldar as parcelas dos empréstimos que não eram

3 O crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal, está inserto no Código Penal, no título XI, 
capítulo I, dos crimes contra a administração pública.
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descontados  da  folha  de  pagamento  dos  edis  beneficiados.  7ª  -
CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME  Não  restaram  demonstradas
consequências  extrapenais,  isto  é,  que  não  estivessem  ínsitas  no
próprio tipo penal. 8ª - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA Nada há. 1ª
FASE  DA  DOSIMETRIA  -  FIXAÇÃO  DA  PENA  BASE  NO
PECULATO DESVIO DE CLAUDIONOR ANTONIO DOS SANTOS
Após  análise  das  circunstâncias  judiciais  acima  elencadas,  atento
ainda à necessidade de graduação da pena de forma a proporcionar
a justa reprovação e prevenção do injusto penal praticado, conforme
determinado  no  artigo  59  do  Código  Penal,  e  considerando  as
circunstâncias  judiciais  acima  examinadas,  em  sua  maioria
FAVORÁVEIS ao acusado FIXO a PENA-BASE de CLAUDIONOR
ANTONIO DOS SANTOS, quanto ao crime de PECULATO DESVIO
no patamar mínimo legal cominado, isto é, em dois anos de reclusão
e  dez  dias-multa.  2ª  FASE  DA  DOSIMETRIA  ANÁLISE  DAS
ATENUANTES E AGRAVANTES Não há atenuantes ou agravantes a
serem  consideradas.  3ª  FASE  DA  DOSIMETRIA  ANÁLISE  DAS
CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA Não há causas
de  diminuição  e  aumento  da  pena,  mantendo-se,  portanto,  no
patamar mínimo. VALOR DO DIA MULTA Considerando a situação
econômica  do  réu  cuja  prova  repousa  nos  autos  através  de  seus
contra  cheques,  bem  como  a  natureza  econômica  do  crime  que
representou  desvio  de  mais  de  R$ 600.000,00  fixo  o  valor  do dia
multa em dois salários mínimos ao tempo do fato delituoso, na forma
do § 1º do art. 49 do Código Penal. DA CONTINUIDADE DELITIVA
E  DA  PENA  CONCRETA  DE  CLAUDIONOR  ANTONIO  DOS
SANTOS  NO  PECULATO  DESVIO  A  pena  final  no  crime  de
PECULATO DESVIO do acusado CLAUDIONOR ANTONIO DOS
SANTOS é de dois anos de reclusão e dez dias-multa no valor de dois
salários mínimos. Reconhecida a continuidade delitiva do art.71 do
CP. No caso, o desvio que beneficiou o réu se deu 24 vezes. Assim, em
face do grande número de vezes que o delito se repetiu, impõe-se o
aumento no patamar máximo tolerado pela legislação penal, a saber,
o percentual de 2/3, o que corresponde um ano e quatro meses de
reclusão e seis dias-multa, totalizando, três anos e quatro meses de
reclusão e dezesseis dias-multa.  CORRUPÇÃO PASSIVA (ART.317,
CAPUT)  CLAUDIONOR  ANTONIO  DOS  SANTOS  1ª  -
CULPABILIDADE O caso concreto, nos revela elementos fáticos que
nos autorizam uma análise desfavorável desta circunstância vez que o
agente atuou com grau de reprovabilidade elevado, o que se denota
pelo  fato  de  ser  sabedor,  na  condição  de  vereador  e  experiente
político desta urbe, de suas responsabilidades fiscalizatórias e de zelo
com o dinheiro público, agindo contrário a este mister constitucional
participou efetivamente locupletando-se dos valores mesmo ciente de
que  se  tratava  de  dinheiro  do  erário.  2ª  -  ANTECEDENTES  O
acusado  possui  bons  antecedentes.  3ª  -  CONDUTA  SOCIAL  Por
afrontar  os  princípios  da  dignidade  da  pessoa  humana,  da
culpabilidade  e  o  da  individualização  da  pena,  considero  esta
circunstância  inconstitucional  no  caso  concreto,considerando-a
inapta  a  ser  utilizada  para  elevar  a  pena  base  ou  mesmo  para
neutralizar outra eventualmente avaliada em desfavor dos acusados.
4ª - PERSONALIDADE DO AGENTE Por afrontar os princípios da
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dignidade  da  pessoa  humana,  da  culpabilidade  e  o  da
individualização  da  pena,  considero  esta  circunstância
inconstitucional  no  caso  concreto,considerando-a  inapta  a  ser
utilizada para elevar a pena base ou mesmo para neutralizar outra
eventualmente avaliada em desfavor dos  acusados.  5ª  -  MOTIVOS
DO CRIME Não ficou demonstrado nos autos o motivo que levou o
acusado a auxiliar de forma eficiente o recebimento por seus pares
dos  valores  referentes  a  empréstimos  consignados.  Favorável.  6ª  -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME As circunstâncias do delito pesam
desfavoráveis ao réu. É que o delito foi cometido mediante manobra
financeira inclusive envolvendo instituição Bancária cuja seriedade é
inquestionável,  a  saber  a  Caixa  Econômica  Federal,  na  qual  o
dinheiro  público  servia  mês  a  mês  para  saldar  as  parcelas  dos
empréstimos que não eram descontados da folha de pagamento dos
edis beneficiados. 7ª - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME Não restaram
demonstradas consequências extra penais, isto é, que não estivessem
ínsitas no próprio tipo penal. 8ª - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
Nada há. 1ª FASE DA DOSIMETRIA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NA
CORRUPÇÃO  PASSIVA Após  análise  das  circunstâncias  judiciais
acima elencadas, atento ainda à necessidade de graduação da pena
de forma a proporcionar a justa reprovação e prevenção do injusto
penal  praticado,  conforme  determinado  no  artigo  59  do  Código
Penal, e considerando as circunstâncias judiciais acima examinadas,
em sua maioria FAVORÁVEIS ao acusado  FIXO a PENA-BASE no
crime de CORRUPÇÃO PASSIVA de CLAUDIONOR ANTONIO DOS
SANTOS, no patamar mínimo legal cominado, isto é, em dois anos de
reclusão e dez dias-multa. 2ª FASE DA DOSIMETRIA ANÁLISE DAS
ATENUANTES E AGRAVANTES Não há atenuantes ou agravantes a
serem  consideradas.  3ª  FASE  DA  DOSIMETRIA  ANÁLISE  DAS
CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA Não há causas
de  diminuição  ou  de  aumento  da  pena,  mantendo-a,  portanto,  no
patamar mínimo. VALOR DO DIA MULTA Considerando a situação
econômica  do  réu  cuja  prova  repousa  nos  autos  através  de  seus
contra cheques, bem como a natureza econômica do delito, que no
caso  envolveu  desfalque  aos  cofres  públicos  de  mais  de  R$
600.000,00, fixo o valor do dia multa em dois salários mínimos ao
tempo do fato delituoso, na forma do § 1º do art. 49 do Código Penal.
PENA DEFINITIVA DE CLAUDIONOR ANTONIO DOS SANTOS A
pena final e definitiva do acusado CLAUDIONOR ANTONIO DOS
SANTOS, procedendo-se à somatória das penas aplicadas quanto aos
crimes de peculato desvio (três anos e quatro meses de reclusão e
dezesseis dias-multa no valor de 02 salários mínimos cada dia) e da
corrupção passiva (dois anos de reclusão e dez dias-multa no valor
de 02 salários mínimos cada dia) é de cinco anos e quatro meses de
reclusão e vinte e seis dias multa no valor de dois salários mínimos
cada, valor  que deverá ser  atualizado,  quando da execução,  pelos
índices  de  correção  monetária  (art.  49,  §  2º).  DA
IMPOSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  E  DE  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DA  PENA  DE  CLAUDIONOR  ANTONIO  DOS
SANTOS Considerando que o art.44 do CP só admite a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de  direitos em penas
aplicadas até o patamar de 04 anos de reclusão, o caso concreto não
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comporta a referida substituição. De igual forma incabível SURSIS
do  art.77  do  CP.  REGIME  DE  CUMPRIMENTO  DE  PENA
CLAUDIONOR ANTONIO DOS SANTOS O acusado deverá iniciar o
cumprimento da pena em regime SEMIABERTO nos termos do Art.
33, § 2, 'b' do CPB. resguardando-se a progressividade da execução
(art. 33, § 2º, CP), a cargo do Juiz da Execução Penal (art. 66, III,
"b" da Lei nº 7.210/84)4.

O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  Grande  Norte,  ao  apreciar  a  apelação

criminal  n.  2017.014286-7,  absolveu  o  requerido  do  crime  de  peculato,  porém  manteve,  em

julgamento colegiado ocorrido no dia 13 de setembro de 2018, a condenação pelo crime de

corrupção passiva. Eis o acórdão5:

“A Câmara Criminal, à unanimidade de votos e em consonância com
a  4ª  Procuradoria  de  Justiça,  rejeitou  a  prejudicial  de  prescrição
suscitada  por  João  Newton  da  Escóssia  Júnior,  bem  assim  as
nulidades  de  ausência  de  poder  investigatório  do  MP,  vício  nos
laudos  periciais,  busca  e  apreensão  desprovida  das  formalidades,
ofensa  ao  princípio  da  indivisibilidade  e  inobservância  do  rito
especial de crimes cometidos por servidores públicos. No mérito, por
idêntica votação e em dissonância com a 4ª PJ, conhecer e prover
parcialmente  os  Apelos  defensivos  para  absolver  do  crime  de
peculato-desvio (art. 312, caput, do CP) os Acusados Aluízio Feitosa,
Ângelo  Benjamim  de  Oliveira  Machado,  Claudionor  Antônio  dos
Santos,  Daniel  Gomes  da  Silva,  Gilvanda  Peixoto  Costa,  Manoel
Bezerra de Maria, Maria Izabel Araújo Montenegro, Osnildo Morais
de  Lima,  bem  assim  excluir  do  édito  condenatório  a  penalidade
acessória de perda dos respectivos  mandatos  e  cargos,  mantida a
condenação quanto ao delito de corrupção passiva. Por último, em
consonância  parcial  com  a  4ª  PJ,  prover  em  parte  o  Recurso
Ministerial,  no  sentido  de  redimensionar  a  reprimenda  dos
Apelados,  na  forma  do  voto  do  Relator.  Foi  lido  o  acordão  e
aprovado”. 

Diante das condenações ratificadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande

do  Norte,  seja  no  âmbito  cível  da  improbidade  administrativa,  seja  no  âmbito  criminal,  outra

alternativa não resta senão a de impugnar a candidatura do requerido.

4http://esaj.tjrn.jus.br/cpo/pg/search.do;jsessionid=9B377F8C0D775BA579C0317866C727B6.appsWeb2?

paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-

1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0004515-

44.2008&foroNumeroUnificado=0106&dePesquisaNuUnificado=0004515-44.2008.8.20.0106&dePesquisa=

5 http://esaj.tjrn.jus.br/cposg/servlet/ServletArquivo?
cdProcesso=01000CGEK0000&nuSeqProcessoMv=49&tipoDocumento=D&nuDocumento=2417402&pdf=false
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II. DO DIREITO

A Constituição Federal determina, em seu artigo 14, §9º, que: 

“§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e
os  prazos  de  sua  cessação,  a  fim  de  proteger  a  probidade
administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada
vida  pregressa  do  candidato,  e  a  normalidade  e  legitimidade  das
eleições  contra  a  influência  do  poder  econômico  ou  o  abuso  do
exercício de  função,  cargo ou emprego na administração direta ou
indireta”.

Por sua vez, o art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar n.º 64/90 dispõe que:

“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:(Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e
o patrimônio público;

(...)

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;  (Incluído  pela  Lei
Complementar nº 135, de 2010)

II-A. DA CONDENAÇÃO CRIMINAL

Lecionando acerca do artigo 1º, I, e1 da Lei Complementar n. 64/90,  Edson Resende

de Castro,  na obra “Curso de Direito Eleitoral”,  editora DelRey, 2020, Belo Horizonte,  p. 286,

assim se manifestou:

“A questão  agora  é  outra.  A  Lei  Complementar  n.  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. Se o brasileiro comete o crime
contra a economia popular (Lei n 1.521/51), a fé púbica (arts. 289 a
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311 do  CP),  a  Administração Pública  (312  a  359-H do  CP;  DL
201/67 e Lei de Licitações), o patrimônio público ou privado (arts.
155 a 180 do CP), o mercado financeiro (Lei 4.728/65- mercado de
capitais), a vida, o meio ambiente, a saúde pública, pelo tráfico de
entorpecentes  e  os  eleitorais  (Código  Eleitoral  e  leis  eleitorais),
dentre outros,  e é condenado, terá ele dois impedimentos distintos,
operando em momento também diferentes, mas ambos inviabilizando
a  candidatura:  primeiramente,  a  partir  da  decisão  colegiada
recorrível e até o trânsito em julgado, estará inelegível por aplicação
desta  alínea;  ocorrendo  o  trânsito  em  julgado  da  condenação  e
durante  o  cumprimento  da  pena,  ou  seja,  durante  os  efeitos  da
condenação,  estará  com  seus  direitos  políticos  suspensos,  por
aplicação  do  art.  15,  III,  da  CF,  daí  que  sem  condições  de
elegibilidade (...) 

Como se vê do julgado colecionado no capítulo “dos fatos” desta peça, o requerido

foi  condenado,  em decisão  colegiada do Egrégio  Tribunal  de  Justiça  Local,  pelo crime de

corrupção passiva previsto no artigo 317 do Código Penal, crime que é, a toda sabença, contra a

Administração Pública (312 a 359-H do Código Penal).

Logo, não há como deixar de afirmar que o requerido está inelegível para as eleições

deste ano.

II-B. DA CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA

Ao comentar o artigo 1, I, l da Lei Complementar n. 64/90, José Jairo Gomes, na 

obra Direito Eleitoral, 14. e, revista, atualizada e ampliada, editora Gen Atlas, 306, leciona que:

“A configuração  da  inelegibilidade  da  presente  alínea  l  requer  a
conjugação dos  seguintes  requisitos:  (1)  existência  de  condenação
por decisão judicial  transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado; (2) suspensão dos direitos políticos; (3) prática de
ato doloso de improbidade administrativa; (4) lesão ao patrimônio
público e o enriquecimento ilícito.

Primeiramente, é necessário que haja decisão condenatória emanada
da Justiça Comum (Federal ou Estadual), pois é desta a competência
para conhecer e julgar os casos de improbidade administrativa. Não
compete  à  Justiça  Eleitoral  imiscuir-se  no  mérito  da  decisão  da
Justiça Comum com vistas a alterá-la ou complementá-la, pois isso
significaria  usurpação  de  competência.  Assim,  se  a  incidência  da
causa de inelegibilidade pressupõe análise vinculada da condenação
imposta em ação de improbidade administrativa, à Justiça Eleitoral
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não é dado ´chegar à conclusão não reconhecida pela Justiça Comum
competente’ (TSE- RO n. 44.853/SP- PSS 27-11-2014).

(…)

Não é necessário que a decisão judicial na demanda respectiva tenha
transitado em julgado, bastando que tenha sido proferida por órgão
colegiado e devidamente publicada...”

No mesmo sentido é a lição do ilustre Promotor de Justiça mineiro, Edson Resende

de Castro, na obra “Curso de Direito Eleitoral”, editora DelRey, 2020, Belo Horizonte, p. 340:

“Mas  não  é  toda  condenação  por  improbidade  que  foi  elevada  a
causa de inelegibilidade. Conforme se percebe claramente do texto, o
impedimento  eleitoral  resulta  da  condenação  por  ato  doloso  de
improbidade administrativa, se e quando a decisão fixar a suspensão
de  direitos  políticos  e  resultar  do  reconhecimento  da  prática  de
condutas ímprobas que tenham causado lesão ao patrimônio público
e enriquecimento ilícito do agente (...)”

No caso em apreço, afere-se com certeza inobjetável que o requerido está inelegível.

Com efeito, verifica-se do julgado acima acostado a condenação do requerido, confirmada pelo

colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça Local, a pena de suspensão dos direitos políticos pelo

prazo de oito anos  6   pela prática dos atos de improbidade administrativa prevista no artigo 9º, inciso

XI e 10, caput da Lei n. 8.429/92.

III. DO PEDIDO

Ante  o exposto,  requer  o  Ministério  Público Eleitoral  a  notificação do requerido

CLAUDIONOR ANTÔNIO DOS SANTOS para, querendo e no prazo legal, contestar a presente

ação. 

Transcorrido  o  prazo  para  defesa,  com  ou  sem  esta,  requer  o  MINISTÉRIO

PÚBLICO ELEITORAL o  acolhimento  da  presente  ação  para  declarar  a  inelegibilidade do

requerido CLAUDIONOR ANTÔNIO DOS SANTOS em relação ao pleito eleitoral de novembro

do corrente ano, indeferindo seu pedido de registro de candidatura ao cargo de Vereador.

Cuidando-se de matéria exclusivamente de direito,  é desnecessária a produção de

prova em audiência, razão por que se postula o julgamento antecipado da lide (art. 5º, caput, LC n.º

64/90).

Mossoró, 30 de setembro de 2020.

Hermínio Souza Perez Júnior

Promotor Eleitoral

6 Além da suspensão dos direitos políticos, houve a aplicação de multa e pena de ressarcimento dos danos causados.
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