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EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS 

 
 
Registro de Candidatura: 0600419-48.2020.6.27.0021  0600402-
12.2020.6.27.0021 

Candidatos:  FRANCISCO ESEQUIEL DOS SANTOS e RAIMUNDO NONATO 

BEZERRA DA SILVA 

Cargos: Prefeito e Vice Prefeito 

Cidade: Praia Norte 

 
 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Promotor 

Eleitoral que esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais 
e legais, com fulcro nos documentos anexos, vem perante Vossa Excelência, 
na função de custos legis, MANIFESTAR PELO INDEFERIMENTO DO  DE 
REGISTRO DE CANDIDATURA de FRANCISCO ESEQUIEL DOS SANTOS, 
candidato ao cargo de Prefeito no Município de Praia Norte/TO, nº 15, pelo 
partido MDB – Movimento Democrático Brasileiro, ante as razões de fato e de 
direito a seguir articuladas, com fundamento no art. 1º, inciso I, alíneas “o”, da 
Lei Complementar nº 64/90 e  RAIMUNDO NONATO BEZERRA DA SILVA, 

candidato ao cargo de Vice Prefeito no Município de Praia Norte/TO, pelo 
partido MDB – Movimento Democrático Brasileiro, com fundamento no art. 
1º, inciso I, alíneas “L”, da Lei Complementar nº 64/90: 
 

Consta dos autos, que foi postulado o registro da 
candidatura ao cargo de Prefeito perante a 21ª Zona Eleitoral deste Estado, 
no município de Praia Norte/TO, nas próximas eleições, de FRANCISCO 

ESEQUIEL DOS SANTOS e RAIMUNDO NONATO BEZERRA DA SILVA, integrante do 
partido MDB – Movimento Democrático Brasileiro 
 

No entanto, a requerido FRANCISCO ESEQUIEL DOS 
SANTOS encontra-se inelegível, haja vista que, nos últimos oito anos, foi 
condenado à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos, 
em decisão proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de 
improbidade administrativa que importou em lesão ao patrimônio 
público no autos da processo nº  2008.43.00.005887-2 – Secão Judiciária do 
Estado do Tocantins -   Subseção Judiciária de Araguaína, senão 
vejamos: 
 
 

https://pje1g.tse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/advogado.seam
https://pje1g.tse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/advogado.seam
https://pje1g.tse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/advogado.seam
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  Como se sabe, para que uma pessoa venha a obter o 
registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral, passando a gozar, pois, do 
direito de ser votado, deve preencher as condições de elegibilidade previstas 
no art. 14, § 3º da Constituição Federal, in verbis: 

 
Art. 14.... 
§ 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
I - a nacionalidade brasileira; 
II- o pleno exercício dos direitos políticos; 
III- o alistamento eleitoral; 
IV- o domicílio eleitoral na circunscrição; 
V - a filiação partidária; 
VI - a idade mínima constitucionalmente exigida para ocupar os 
referidos cargos públicos. 

 
Entretanto, ao lado das mencionadas condições de 

elegibilidade, quem requer o registro de sua candidatura perante a Justiça 
Eleitoral não pode também incorrer, sob pena de vir a ter o respectivo pedido 
negado, em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade previstas na 
Constituição da República ou na Lei Complementar, promulgada em 
decorrência da expressa remissão constitucional abaixo destacada: 

 
Art. 14, § 9º: Lei Complementar estabelecerá outros casos de 
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a 
probidade administrativa, a moralidade pn) os que forem 
condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado 
desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar 
caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos após a 
decisão que reconhecer a fraude;      (Incluído pela Lei 
Complementar nº 135, de 2010)ara o exercício do mandato, 
considerada a 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.  

 
 
Em 21 de maio de 1990, foi publicada no Diário Oficial da 

União a Lei Complementar n.º 64/90, que destaca os casos de inelegibilidade, 
os prazos de sua cessação e determina outras providências. De acordo com o 
art. 1º, inciso I, alíneas “g” e “l” da referida Lei Complementar, estão 
relacionados como inelegíveis: 

 
 

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, 
em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp135.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp135.htm#art2
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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; 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010); 

 

Por sua vez, a Resolução do TSE n.º 23.455/2016, em seu 
art. 15, III, ratificou que “são inelegíveis: os que se enquadrarem nas 
hipóteses previstas na Lei Complementar n.º 64/90”. 

 
    Da sentença que se faz juntada, denota-se que o requerido 
também foi condenado à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de seis 
anos, em decisão proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de 
improbidade administrativa que importou em lesão ao patrimônio público nos 
autos do processo nº 2008.43.00.005887-2 – Secão Judiciária do Estado do 
Tocantins -   Subseção Judiciária de Araguaína e remetido ainda em 
2018 ao TRF da 1ª Região. 

Verifica-se, que acórdão proferido nos presentes autos 
confirmou a sentença de primeiro grau que condenou o requerido nos 
seguintes termos: 

ANTE O EXPOSTO; julgo PROCEDENTE o pedido, extinguindo o 

processo com' resolução de 'mérito; nos termos do art. 269; I do 

CPC, para DECLARAR a nulidade do Contrato Administrativo  nº 

058/06, firmado entre o Município de' Praia Norte -TO e a empresa 

DAHER & SANTQS LTDA, e CONDENAR os réus nas seguintes 

sanções, nos termos do art. 12, II da Lei nº 8.492/94: 

b) FRANCISO ESEQUIEL SANTOS.  

 Perda da 'função pública exercida à época da sentença. 

II - Ressarcimento integral do dano, devidamente atualizado pelos 
pelos índices do 
Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

III - Suspensão de direitos políticos por 06 (seis) anos. 

IV - Multa Civil na ordem\de H$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

 

    Afere-se, conforme o andamento processual que não foi 
acolhido recurso do requerente no sentido de invalidar ou alterar a sentença 
de mérito, o que o torna inelegível da data da condenação. 

Frise-se que o requerente juntou certidão do TRF – 2ª 
Região em nome de  ARTHUR DAVIDS GOMES MAIA, fato passível de  
acobertar a existência de processo que gerou sua inelegibilidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp135.htm#art2
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É que o Estado do Tocantins está vinculado ao Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região – TRF 1. 
    Destarte, tendo em vista o fato do requerente ter sido 
condenado à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de seis anos, em 
decisão proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade 
administrativa que importou em lesão ao patrimônio público nos autos do 
processo nº 2008.43.00.005887-2 – Secão Judiciária do Estado do Tocantins -   
Subseção Judiciária de Araguaína,  conclui-se que a requerido encontra-se 
inelegível, devendo seu registro de candidatura ser indeferido, nos termos do 
art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea “L”, da Lei 
Complementar nº 64/90 (redação da LC 135/2010). 

Diante do exposto, requer o Ministério Público Eleitoral o 
indeferimento do  registro de candidaturas ao cargos de Prefeito e Vice 
Prefeito do município de Praia Norte/TO, pelo MDB – Movimento 
Democrático Brasileiro, a partir do reconhecimento da hipótese de 
inelegibilidade ora alegada de  FRANCISCO ESEQUIEL DOS SANTOS e RAIMUNDO 

NONATO BEZERRA DA SILVA, a partir do reconhecimento da hipótese de 
inelegibilidade ora alegada. 

 
Augustinópolis/TO, 04 de outubro de 2020. 
 

Paulo Sérgio Ferreira de Almeida 
Promotor Eleitoral 


