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QUESTÃO – DIREITO ELEITORAL (pontuação: 1,0 – máximo de 20 linhas)
Um pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito foi impugnado, pedindo-se o seu
indeferimento,  pelos  seguintes  motivos:  1) porque  somente  completará  21  anos  no  dia
seguinte ao dia da votação; e 2) porque foi condenado a uma pena de detenção de dois anos e
seis meses pela prática do crime de homicídio culposo, do art. 121, §3º, do Código Penal, crime
contra a vida, por sentença confirmada por uma Câmara Criminal do TJ/MA, embora ainda
esteja pendente de julgamento um recurso extraordinário admitido, mas sem concessão de
medida liminar suspensiva. Considerando provados todos os fatos alegados, e sem criar fatos
novos,  responda  se  é  procedente  ou  improcedente  cada  uma  das  alegações,  de  forma
fundamentada, indicando as disposições legais e/ou constitucionais aplicáveis.

RESPOSTA DESEJADA: 
É  improcedente  a  primeira  alegação.  Segundo  o  art.  11,  §2º,  da  Lei  nº  9.504/97,  para  a
verificação  da  idade  mínima  constitucionalmente  estabelecida,  no  art.  14,  VI,  “c”,  da
Constituição, se deve ter por referência a data da posse, quando o candidato já terá 21 anos.
Também é improcedente a segunda alegação. Apesar de tipificado o art. 1º, I, “e”, “9”, da LC nº
64/90, porque se trata de condenação em decisão proferida órgão judicial colegiado por crime
contra  a vida, ainda não iniciada a execução da pena, o art.  1º,  §4º,  da LC 64/90 afasta  a
mencionada inelegibilidade para os casos de crimes culposos.

GABARITO
1. Arguição 1 – idade constitucional

1.1 Se acolhida a arguição, nota zero.
1.2 Indicar o fundamento constitucional da idade mínima, no art. 14, §3º, VI, “c”, da 

Constituição da República (0,10)
1.3 Apontar que a idade mínima deve ser verificada na data da posse (0,10)
1.4 Fundamentar a improcedência em razão do art. 11, §2º, da Lei nº 9.504/97 (0,20)
1.5 Não ter o candidato indicado fundamento ou dispositivo legal ou constitucional 

não aplicável ao caso para afastar a alegação (0,10)
2. Arguição 2 – inelegibilidade por condenação criminal 

2.1 Se acolhida a arguição, nota zero.
2.2 Indicar a regra do art. 1º, I, “e”, “9” da Lei Complementar nº 64/90 (0,10)
2.3 Afastar a causa de inelegibilidade porque se trata de crime culposo (0,20)
2.4 Apontar como fundamento para o afastamento da inelegibilidade o art. 1º, §4º, da 
Lei Complementar nº 64/90 (0,10)
2.5 Não ter o candidato indicado fundamento ou dispositivo legal ou constitucional não
aplicável ao caso para afastar a alegação (0,10)


