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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 10ª ZONA ELEITORAL – 

PATATIVA – MINAS GERAIS-     

 

 

 

A inelegibilidade, condição negativa cuja incidência 

impede o deferimento de registro de candidatura às 

eleições, trata-se de matéria de evidente competência da 

justiça eleitoral. 

(...) É dizer, a justiça comum não fixa a inelegibilidade, 

limita-se a condenar por improbidade ou por prática de 

crimes, incidindo as sanções cabíveis (Marcus Vinicius 

Furtado Coelho e Márlon Jacinto Reis1). 

 

 

 

 

 

 

    Processo n.º 0352/2.012 

    (Cartório Eleitoral) 

     

 

    J. C. C., nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE 

SUSPENSÃO DE INELEGIBILIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR por ele 

proposta em face do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,  inconformado 

com a respeitável sentença de fls. 72/73, que indeferiu o pedido liminar 

formulado na peça de ingresso, julgando-o improcedente, vem interpor, 

                                                           
1
 - “A Cautelar Suspensiva de Inelegibilidade e a Competência dos Órgãos Judiciários”, matéria 

publicada no livro “Ficha Limpa” – Edipro – Edições Profissionais Ltda. - 1ª Edição – 2.010 – 
págs. 249/250.  



 

 

2 

tempestivamente, RECURSO INOMINADO
2
 com apoio nos artigos 258 e 

266 do Código Eleitoral, a fim de que em novo julgamento se dê provimento 

ao presente recurso, pelos motivos que serão aqui demonstrados. 

    Requer-se inicialmente que Vossa Excelência 

proceda ao cogente e salutar juízo de RETRATAÇÃO, conforme previsão 

estabelecida pelo art. 267, § 6º - última parte - do Código Eleitoral. Caso 

contrário, aguarda-se que Vossa Excelência receba o recurso e lhe 

determine a remessa ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Minas Gerais, cumpridas as formalidades da lei. 

 

     Patativa (MG), em 7 de julho de 2.012.  

  

         

ANTÔNIO GIOVANI DE OLIVEIRA 

    -ADVOGADO – OAB/MG. N.º 44.457- 

 

 

     

 

                                                           
2
 - As decisões dos juízes eleitorais poderão ser fustigadas pelo recurso inominado previsto no 

art. 266-267 do CE. Será interposto dirigido ao juiz eleitoral, em petição devidamente 
fundamentada, inclusive com a juntada de novos documentos e indicação de meios de prova a 
serem determinadas pelo tribunal , naqueles casos indicados (art. 266, parágrafo único do CE). 
(...) 
O recurso inominado é cabível contra a sentença proferida em todas as ações processuais de 
primeira instância, proposta perante o juízo a quo, com pedido de retratação ou reforma da 
decisão pela instância superior, competente para conhecê-lo e julgá-lo. 
Após a sua interposição, poderá o juiz eleitoral exercer o juízo de retratação, devendo a outra 
parte ser intimada para recorrer, em caso de modificação do julgado, ou apresentar as suas 
contra-razões, em caso de sua manutenção. Após a sua instrução e formalidades legais, 
deverá ser enviado imediatamente à corte regional (...) – “Instituições de Direito Eleitoral” – 6ª 
edição – 2006 – Editora Del Rey – págs. 668 e 671.   
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PROCESSO N.º 0352/2.012 – 10ª ZONA ELEITORAL - PATATIVA – 

MINAS GERAIS. 

 

AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE INELEGIBILIDADE COM 

PEDIDO DE LIMINAR  

 

RECORRENTE: J. C. C. 

 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.  

     

Colenda Corte,  

 

Eméritos Julgadores. 

 

    TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 

 

1.-    Conforme faz prova a certidão de fl. 76 o 

Recorrente foi intimado da decisão aqui recorrida no dia 04.07.2.012 

(quarta feira). Logo, o prazo para recorrer de 3 (três) dias – art. 258 do 

Código Eleitoral – iniciou-se no dia 05.07.2.012 (quinta feira) e encerrar-

se-á no dia 07.07.2.012 (sábado, hoje). Portanto, o ajuizamento do 

presente remédio jurídico é tempestivo. 

 

  RAZÕES DO PEDIDO DE NOVA DECISÃO. 

 

2.-    Cuida-se de recurso contra a respeitável decisão 

proferida pelo eminente Juiz Eleitoral de Patativa, que indeferiu a liminar 

pleiteada de suspensão da inelegibilidade do Recorrente, julgando-se, 
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assim, improcedente o pedido formulado na peça de ingresso desta ação 

cautelar (fl. 73).  

 

3.-    Data venia, equivocadamente entendeu o Douto 

Julgador o seguinte (fl. 73): 

 

(...) 

MÉRITO 

Após detida análise do pedido e dos documentos 

que o instruem, entendo que a condenação do 

requerente somente demorou vários anos para 

transitar em julgado em razão deste aviar uma 

infinidade de recursos tendentes a reformar a 

decisão de primeiro grau, sendo que o máximo 

que este conseguiu foi a redução da 

inelegibilidade de oito para cinco anos., Ora, em 

qualquer ramo do direito a punição só é 

possível de ser aplicada após o trânsito em 

julgado da sentença condenatória, que no caso 

do requerente somente ocorreu em 2.010. Por 

fim, creio que não é o caso de se aplicar a Lei da 

Ficha Limpa, como quer o requerente, posto que a 

inelegibilidade que ocorreria a partir da primeira 

decisão colegiada, que foi em 2002, simplesmente 

porque naquela oportunidade tal lei ainda não 

existia, e não encontro fundamento jurídico para 

atribuiu-lhe efeitos retroativos. 

(...) - os grifos são do Recorrente. 

 

4.-    Pois bem. Colhe-se da decisão recorrida que o 

Juiz a quo não comunga com a atual interpretação dada pelo STF – 

Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação da declaração de 
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inelegibilidade de acordo com a Lei da Ficha Limpa, pode ser reconhecida 

com a simples condenação do indivíduo por decisão colegiada. Na referida 

decisão ficaram vencidos alguns ministros daquele Sodalício, que 

entenderam de maneira contrária, qual seja: a declaração de inelegibilidade 

somente poderá ser declarada após o trânsito em julgado da decisão 

condenatória, corrente que tem o beneplácito do Juiz a quo, conforme 

restou consignado na sua decisão. Aliás, esse também é o entendimento do 

Recorrente. Todavia, como a Corte Superior acenou de forma contrária, 

temos que respeitar, infelizmente, a sua resolução. E foi exatamente por tal 

motivo que o Recorrente propôs a presente ação cautelar, pedindo que lhe 

fosse dado o mesmo tratamento com relação àqueles que hoje estão 

sujeitos às sanções da nova norma, aplicando-lhe de forma retroativa os 

seus comandos.  

 

5.-    Com relação à exclusão de pretendente à cargo 

político por ter sido condenado por um Órgão Colegiado, sem a 

necessidade do aguardo do trânsito em julgado da decisão, transcrevemos 

aqui um trecho extraído da matéria intitulada O PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO E DEFINIÇÃO LEGAL DAS 

INELEGIBILIDADES, de autoria do Magistrado, DR. MÁRLON JACINTO 

REIS, publicado no livro “Ficha Limpa”,  

Edipro Edições Profissionais Ltda., 1ª edição, 2.010, págs. 46/48. Confira-

se: 

 

3. Outras hipóteses de exclusão sem o aguardo 

do trânsito em julgado. 

Além da hipótese acima estudada, em que uma 

condenação criminal não transitada em julgado 

pode, observadas as circunstâncias anteriormente 

descritas, afastar a elegibilidade do 

pretendente, outras foram inseridas na Lei de 
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Inelegibilidades que igualmente não dependem 

do advento da irrecorribilidade: 

Passo a transcrevê-las: 

d) ... 

h) ... 

j) ... 

l) os que forem condenados à suspensão dos 

direitos políticos, em decisão transitada em 

julgado ou proferida por órgão judicial 

colegiado, por ato de improbidade 

administrativa que importe lesão ao patrimônio 

público e enriquecimento ilícito, desde que a 

condenação ou o trânsito em julgado até o 

transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 

cumprimento da pena; 

n) ... 

p) ... 

 

A ocorrência de cada uma dessas hipóteses 

autoriza o afastamento da pretensão à 

candidatura do condenado por decisão 

colegiada sem trânsito em julgado. 

Assim como na hipótese da alínea “e”, referente às 

condenações criminais, estamos aqui também 

diante da aplicação do princípio da proteção, 

entendendo o legislador que os incursos em 

quaisquer dessas situações jurídicas 

representam risco para a institucionalidade 

eleitoral e para o pretendido mandato. 

O legislador complementar foi coerente ao dar às 

condenações criminais o mesmo tratamento 

conferido às matérias extrapenais tratadas nos 
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dispositivos há pouco transcritos; em nenhuma 

dessas hipóteses a inelegibilidade decorre de 

atribuição de culpa ao candidato, mas da 

deflagração de mecanismos protetivos fundados 

no § 9º do art. 14 da Constituição da República. 

Em todos esses casos autoriza-se, por 

determinação explícita contida no art. 26-C da Lei 

de Inelegibilidade, a busca de providência cautelar 

a que se refere este dispositivo, com as 

consequências processuais daí decorrentes 

(grifamos).   

   

6.-    Ainda no que diz respeito à aplicação da Lei da 

Ficha Limpa aos casos pretéritos, continua o Magistrado (págs. 48/51): 

 

4. As inelegibilidades e o tempo: a incidência 

sobre fatos pretéritos. 

4.1. Aspectos Gerais 

A questão alusiva à aplicação das inelegibilidades 

no tempo merece ser tratada no contexto dos 

debates enfrentados no presente texto. 

Há uma correlação imediata entre a natureza 

jurídica das inelegibilidades e sua aplicação a 

fatos ocorridos no passado. Se inelegibilidade 

fosse pena, ou ao menos qualquer forma de 

sanção, estaríamos diante de circunstância 

impeditiva da aplicação dos novos institutos a 

qualquer evento pretérito, decorrência de expressa 

tutela concedida pela Constituição à segurança 

jurídica. 

Entretanto, como demonstrado, as 

inelegibilidades não possuem natureza 
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sancionatória ou penal. São, na verdade, 

critérios jurídicos-políticos a serem 

observados pela autoridade responsável pelo 

registro da candidatura, independentemente da 

realização de qualquer juízo da culpa. 

Sabemos que é usual, na redação de hipótese de 

inelegibilidade, que se empregue o verbo no futuro 

do subjuntivo. Basta ver que a própria Lei de 

Inelegibilidades (LI), alterada pela iniciativa 

popular, já utilizava esse tipo de conjugação. 

Exemplo disso é o texto atual do art. 1º, “I”, “g”, da 

LI. Segundo o dispositivo, “são inelegíveis os que 

tiverem suas contas relativas ao exercício de 

cargos ou funções públicas rejeitadas (...)” 

Essa relação estimulou candidatos, a logo, após a 

edição da referida lei, questionarem a aplicação do 

dispositivo a casos pretéritos. Resultado disso foi 

a sedimentação da jurisprudência no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que as 

hipóteses de inelegibilidade abarcam, sim, 

fatos ocorridos no passado. 

Julgando a matéria, assim se pronunciou o 

Supremo Tribunal Federal: 

CONSTITUCIONAL – ELEITORAL – 

INELEGIBILIDADE – CONTAS DO 

ADMINSTRADOR PÚBLICO: REJEIÇÃO – Lei 

Complementar n.º 64, de 1990, art. 1º, “I”, “g”, II – 

Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, 

portanto, de aplicação da Lei de 

Inelegibilidade, Lei Complementar n.º 64/1990, 

a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência. 

(MS n.º 222087-2, Rel. Min. Carlos Velloso). 
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Como se vê, basta que o Supremo Tribunal 

Federal siga aplicando a sua jurisprudência 

sobre o tema para que a Ficha Limpa deite seu 

impacto sobre os que se amoldam aos perfis 

repelidos pela inovação legislativa de origem 

popular. 

Não se trata de uma eficácia retroativa, o que só 

ocorreria se a nova lei permitisse a desconstituição 

de mandatos obtidos na vigência da lei anterior. O 

que ocorre é apenas a aplicação de novos 

critérios de inelegibilidade, sempre baseados 

na confrontação entre circunstâncias fáticas e 

o conteúdo da lei. 

Quando a Constituição vedou a sucessão de 

cônjuges e parentes certamente não se imaginou 

permitir que aqueles que já estavam nessa 

condição antes da edição da norma pudessem 

participar do pleito. 

Não se trata, como já se afirmou, de uma 

retroação do comando normativo, mas da 

aplicação de seus efeitos a partir da edição da 

norma, confrontando-a com eventos passados. 

Mas isso não encerra a questão. É que a lei prevê 

expressamente sua aplicação aos casos 

ocorridos antes da sua vigência, o que fica 

claro quando se lê o art. 3º, que transcrevemos 

a seguir: 

Art. 3º. Os recursos interpostos antes da 

vigência desta Lei Complementar poderão ser 

aditados para o fim a que se refere o caput do art. 
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26-C da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio 

de 1990, introduzido por esta Lei Complementar. 

Trata-se de norma de transição voltada a 

explicitar o mecanismo pelo qual pessoas já 

condenadas por instâncias colegiadas, antes da 

edição da lei devem agir se pretenderem obter 

o benefício da suspensão cautelar da 

inelegibilidade previsto no art. 26-C da Lei da 

Ficha Limpa. 

Referido dispositivo assenta de forma 

incontestável a incidência da inelegibilidade sobre 

os que sofreram condenações anteriores à 

vigência da lei de iniciativa popular. 

Se fosse possível interpretar o dispositivo de 

modo a considerar que a aplicação dos novos 

institutos jurídicos não pode atingir fatos 

ocorridos no passado, chegaríamos à 

inadmissível conclusão de que grande parte dos 

que estariam inelegíveis na vigência da lei anterior 

estariam agora livres para lançarem-se 

candidatos. 

(...) 

       

7.-    Senhores Julgadores, vamos retornar à situação 

do Recorrente. Pretende-se com a presente ação cautelar, demonstrar que 

a Lei da Ficha deve retroagir para impedir candidaturas de pretendentes à 

ocupação de cargos políticos por cidadãos que já encontram com 

condenações decididas por um órgão colegiado, sem que a sentença tenha 

transitado em julgado. Todavia, ao mesmo tempo, também deverá 

retroagir para beneficiar aqueles outros - titulares de sentenças de 

condenações anteriores -, cujos prazos de inelegibilidade nelas 
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previstos já ultrapassam o limite máximo de 8 (oito) anos, fixados pela 

Lei da Ficha Limpa, como é o caso do Recorrente.  

 

8.-    Pela decisão do TJMG os direitos políticos do 

Recorrente foram suspensos pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do 

artigo 12, inciso III da Lei n.º 8.429/92 (fl. 32). E o inciso III referido, prevê  a 

suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, sendo que 

aplicou-se ao Recorrente a dosagem máxima, apesar da sua visível 

primariedade pela prática de atos de improbidade administrativa. 

Confira-se: 

 
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e 
administrativas, previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
cominações: 
 
(...) 
 
III - na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, 
se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos, pagamento de multa civil 
de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo 
agente e 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 3 (três) ano (o 
destaque não do texto). 
 

 

9.-    Pois bem, estamos aqui perante duas situações 

diferentes, quais sejam: a primeira, noticiando uma DECISÃO 

COLEGIADA DO TJMG suspendendo os direitos políticos do Recorrente 

pelo prazo de cinco (5) anos, datada do dia 26.11.2002 e a segunda, 

informando que a última decisão acerca da matéria transitou em julgado 

em 11.02.2.010 perante o STF. E diante também de uma situação nova 

que foi a edição da “Lei da Ficha Limpa”, que veio trazer profundas 

modificações na LEI ELEITORAL, notadamente no campo destinado às 
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INELEGIBILIDADES. São temas novos e que serão aplicados pela primeira 

vez nas eleições que se avizinham.  

 

10.-    No caso do Recorrente, deve ser observado que a 

suspensão dos seus direitos políticos se deu com base na LIA (Lei de 

Improbidade Administrativa), especificamente no seu art. 12, inciso III. 

Como se depreende da leitura da redação do referido regramento, o 

legislador não fixou qual seria o marco inicial para a contagem do prazo da 

SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. E a partir daí, a doutrina e a 

jurisprudência vieram fixando entendimentos de que a contagem se daria a 

partir do TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. Portanto, ao contrário 

do que ficou consignado na decisão recorrida, para a declaração de 

inelegibilidade de um cidadão não é necessário esperar-se o trânsito em 

julgado da sentença respectiva.    

 

11.-    Mas, para dirimir a controvérsia a recente “Lei da 

Ficha Limpa”, veio colocar uma pá de cal sobre a matéria, definindo de 

forma alternativa o ponto inicial da contagem do prazo para a suspensão 

dos direitos políticos. Foi esse o regramento inserido na nova normal legal 

(Lei n.º 135/2.010, que alterou a Lei Complementar n.º 64/90). Confira-se: 

 

LEI COMPLEMENTAR N.º 135, DE 18 DE MAIO 

DE 1.990. 

(Lei das Inexigibilidades) 

Estabelece de acordo com o art. 14, § 9º, da 

Constituição Federal, casos de inegibilidade, 

prazos de cessão e determina outras 

providências. 

Art. 1º São inelegíveis: 

I – para qualquer cargo: 

(...) 
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(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 ou enriquecimento ilícito, 

DESDE A CONDENAÇÃO OU O TRÂNSITO EM 

JULGADO até o transcurso do prazo de 8 (oito) 

anos após o cumprimento da pena; 

(...) 

 

12.-    No caso do Recorrente, para fins de observação 

do cumprimento da pena à ele imposta de suspensão de direitos políticos, 

devemos aplicar a segunda opção da nova sistemática eleitoral, qual seja, a 

contagem do prazo se dará a partir da DECISÃO PROFERIDA POR 

ÓRGÃO JUDICIAL COLEGIDADO (= decisão do TJMG), e datada do dia 

26.11.2002. É que a lei considerou suficiente, para a incidência da causa de 

inelegibilidade, que a decisão condenatória de suspensão de direitos 

políticos tenha sido proferida por um órgão jurisdicional colegiado. A nova 

lei trouxe inovações para a realidade da nova sociedade brasileira, muitas 

vezes, é de se reconhecer, contrariando até mesmo comandos 

constitucionais, como por exemplo, o princípio da inocência, deixando 

vencidos na discussão até mesmo alguns Ministros do STF. Mas, como é lei 

e já teve o aval do STF, deve ser seguida. 

 

13.-    Pois bem, retroagindo-se no tempo e no espaço, 

voltando-se nos idos do ano de 2.002 e, considerando-se a edição da Lei da 

“Ficha Limpa” naquela época, poderíamos dizer que o Recorrente por ter 

contra si uma decisão colegiada do TJMG, ocorrida o dia 26.11.2002, 

estaria inelegível para a disputa de qualquer cargo político. Ora, se lei quer 

impedir candidaturas de pessoas que tenham sido condenadas mesmo 
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antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, é porque o legislador 

se deu por satisfeito com tal medida, sendo que a questão é polêmica, 

repita-se. Ora, se o Recorrente já passou por esses dois estágios e 

considerando-se que a decisão colegiada que declarou sua inelegibilidade, 

com a conseqüente suspensão dos seus direitos políticos por um período 

de 5 (cinco) anos já perdura por quase 10 (dez) anos, não é justo que 

continue respondendo por essa imposição judicial, cujo entendimento atual 

é outro. De acordo com a atual sistemática eleitoral, o cumprimento de 

suspensão dos seus direitos políticos já se expirou em 26.11.2.007 (= 

26.11.2.002 – data da decisão colegiada + 5 anos – pena imposta). 

 

14.-    Excelências, trata-se de uma medida que se 

impõe, sendo certo que presentes se encontram as figuras jurídicas do 

fumus boni iuris e do periculum in mora, autorizadas da concessão da 

liminar requerida na inicial. Conforme já restou demonstrado, a primeira 

figura pode ser constatada pela farta e suficiente documentação juntada 

com a exordial, bem como por toda a legislação que rege a matéria, em 

especial as Leis n.ºs 8.429/92 e 135/2.010 (Lei da “Ficha Limpa”), esta 

última que introduziu várias modificações na LC 64/90. A segunda, consiste 

no fato de que o Recorrente pretende candidatar-se ao cargo de vereador 

nas eleições vindouras e o fato de estar sendo – de forma errônea – 

considerado inelegível, dificultará o registro de sua candidatura, já 

requerido, o que lhe trará prejuízos irreparáveis e de difícil reparação, até 

mesmo perante seus adversários políticos, que poderão aproveitar dessa 

situação para denegrir a sua imagem. E a decisão sobre o seu pedido já 

está em poder do Juiz a quo para análise e deliberação. 

 

15.-    Portanto Senhores Julgadores, data venia, não 

andou bem o Douto Julgador de primeiro grau. A sua decisão precisa ser 

reformada com urgência, o que se espera que aconteça.   
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16.-    Posto isto, aguarda o Recorrente que esse 

Colendo Tribunal, através de seus cultos e competentes julgadores dêem 

provimento ao presente recurso, para reformar a respeitável sentença 

recorrida, deferindo-se liminar pleiteada. J U S T I Ç A! 

 

   Termos em que, 

   pede e espera deferimento 

 

    Patativa (MG), em 7 de julho de 2.012.-  

  

 

 

ANTÔNIO GIOVANI DE OLIVEIRA 

    -ADVOGADO – OAB/MG. N.º 44.457- 
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