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DECISÃO

 

Trata-se de recurso interposto por Levi Rodrigues Dias, contra a sentença, proferida pelo juiz
eleitoral da 67ª zona, que julgou procedente a ação de impugnação de registro de candidatura
movida pela COLIGAÇÃO “PARA CAMPO ALEGRE AVANÇAR”, indeferindo seu registro para
concorrer ao cargo de prefeito no pleito vindouro, por considera-lo inelegível nos termos do art. 1º,
I, alínea l, da Lei Complementar n.º 64/90.

Em suas razões recusais (id. 12610632), o recorrente sustenta que sua condenação, no juízo
comum, por improbidade administrativa não atrai a incidência do citado dispositivo legal, isso
porque “somente podem ensejar o reconhecimento da referida inelegibilidade as condenações à
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suspensão dos direitos políticos transitadas em julgado ou proferidas por órgão colegiado por ato
doloso de improbidade administrativa que importem cumulativamente lesão ao erário e
enriquecimento ilícito, e não quando houve a violação apenas de princípios, consoante, repita,
vislumbra-se na situação vivenciada nos presentes fólios.” (destaques originais).

Acrescenta que, segundo a jurisprudência do TSE, a condenação com base na violação a princípios
da administração pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92), não enseja o reconhecimento da
inelegibilidade.

Conclui que “a conduta ora debatida não se amolda, em absoluto, ao conceito restrito de
inelegibilidade inerente ao Recorrente, já que ausente, na predita decisão condenatória, a totalidade
dos elementos exigidos pela norma e que se faz consolidado pelo TSE, quais sejam, o intitulado
“dolo”, fortuito deveras ausente no pleito em tela, bem como qualquer enriquecimento ilícito e,
muito menos, lesão ao erário, de sorte a corroborar, assim, a inequívoca boa-fé do impugnado, vez
que, no julgado restritivo, demonstrou-se apenas a afronta de meros princípios administrativos (art.
11 da LIA), fortuito, repise-se, não ensejador de inelegibilidade”.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, julgando improcedente a ação de
impugnação manejada, deferir seu registro de candidatura.

Em contrarrazões (id. 12610882), a Coligação “PARA CAMPO ALEGRE AVANÇAR” argumenta
que o recorrente é inelegível porque foi condenado a suspensão de direitos políticos, derivado de
sentença transitado em julgado, desde o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de oito anos
após o cumprimento da pena.

Assevera que os efeitos da sentença condenatória começaram a fluir a partir do seu cumprimento
que, segundo afirma, deu-se em 11.09.2018, a partir de pedido de execução do julgado formulado
pelo Ministério Público do Estado da Bahia, nos autos do processo n.º 001397-91.2010.8.05.0208.

Assim, encontrando-se ainda dentro do prazo estatuído pelo art. 1º, I, “l”, da LC n.º 64/90, a
inelegibilidade do apelante resta evidenciada.

Com estes fundamentos, pede seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença que,
julgando procedente a AIRC, indeferiu o registro de candidatura, objeto destes autos.

Com vistas dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 12777282), adotando as razões do
opinativo ministerial zonal (id. 12610232), manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

Extrai-se dos autos que Levi Rodrigues Dias, candidato ao cargo de chefe do poder executivo de
Campo Alegre de Lourdes, foi condenado, por decisão transitada em julgado, proferida nos autos
n.º 0001397-91.2010.805.0208 por ato doloso de improbidade administrativa, consistente na
contratação de propaganda autopromocional, custeada com recursos públicos, em vilipêndio ao art.
11, da Lei de Improbidade Administrativa.

Em razão da condenação, foi aplicada ao recorrente a pena de ressarcimento ao erário (no valor de
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R$7.000,00), suspensão de direitos políticos pelo período de 3 anos e impossibilidade 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, também
pelo prazo de três anos, conforme se extrai da sentença colacionada no id. 12606432 (pág. 77 e
seguintes)

Registre-se que a apelação interposta contra a sentença foi desprovida, pelo Tribunal de Justiça da
Bahia, nos termos do acórdão colacionado no id. 12606482 (pág. 85/90) e 12606532 (pág. 1/9).

Pois bem.

Objetivamente, o cerne da questão posta a acertamento consiste em saber se a situação jurídica do
recorrente atrai a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “l”, da Lei
Complementar n.º 64/90.

Com efeito, da leitura do art. 1º, I, alínea “l”[1], da Lei Complementar n.º 64/90, depreende-se que
para a incidência da circunstância impeditiva do ius honorum necessário se faz a condenação do
réu à sanção de suspensão de direitos políticos, em decisão transitada em julgado, por ato doloso de
improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito desde
a condenação até o prazo de 8 anos após o cumprimento da pena.

Assim, da análise das decisões proferidas nos autos epigrafados (sentença e acórdão que desproveu
a apelação) não se vislumbra a existência de todos os elementos configuradores da inelegibilidade
reportada.

Neste sentido, é incontroverso que, de fato, o recorrente restou condenado, no juízo cível, por
decisão transitada em julgado, por ato doloso de improbidade administrativa. Na espécie, o objeto
da ação civil pública foi a contratação de propaganda pessoal, veiculada em jornal de grande
circulação, às expensas de recursos públicos, em violação do art. 11, da Lei n.º 8.429/92, que trata
dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.

Neste ponto, veja-se, o quanto restou consignado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da
Bahia (id. 11529180, pág. 3):

 

“Não há falar-se em inocorrência de dolo ou má fé, posto que evidente a
intenção de se locupletar com a contratação da propaganda “pessoal”, com
dinheiro público. Da simples leitura da matéria publicada, se depreende o nome
do ex-prefeito atrelado às obras públicas e benefícios sociais ali divulgados, o
que infringe frontalmente os princípios da moralidade e impessoalidade. Afastar
o dolo ou até mesmo a culpa nesta conduta, seria o mesmo que não querer ver a
verdade dos fatos, que salta aos olhos de qualquer julgada”. (grifos aditados)
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Ademais, conquanto o recorrente tenha sido condenado a pena de suspensão dos direitos políticos,
bem como a ressarcir os cofres públicos no valor da propaganda contratada (caracterizando-se,
assim, o dano ao erário), não houve o reconhecimento do seu enriquecimento ilícito, não se
perfazendo, portanto, todas as condições para incidência da inelegibilidade em questão.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos qualquer indício ou evidência do locupletamento indevido
do candidato.

Para além do quanto declinado, registre-se que a jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de
não incidir o gravame do impedimento de concorrer ao cargo eletivo, quando o fundamento da
condenação por ato de improbidade seja o art. 11, da LIA, conforme aresto a seguir colacionado:

 

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO.
INELEGIBILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. LEI
8.429/92. ART. 11. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INELEGIBILIDADE NÃO
CARACTERIZADA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO. PRAZO.
SUSPENSÃO. DIREITOS POLÍTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM
DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. REGISTRO INDEFERIDO.

1. Na linha da jurisprudência do Tribunal, a condenação por prática de ato de
improbidade apenas com base na violação a princípios da Administração
Pública (art. 11 da Lei 8.429/92) não enseja o reconhecimento da inelegibilidade
prevista no art. 10, 1, L, da Lei Complementar 64/90. Precedentes. Votação
unânime.

2.  Não há eficácia da filiação partidária, para atender o prazo de seis meses
antes da eleição, durante o período em que perdurou a suspensão de direitos
políticos decorrente do trânsito em julgado da condenação por improbidade.

3. Na espécie, o posterior exaurimento do prazo da suspensão não altera o fato
de os direitos políticos do candidato estarem suspensos no momento da
convenção para escolha dos candidatos e do registro de candidatura. Votação
por maioria. (TSE, Ac de 30.3.2017 no AgR-REspe nº 11166, rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho.)

 

 

“Eleições 2016. Recurso especial. Prefeito. Inelegibilidade. Improbidade
administrativa. Recurso da Coligação PTB/PSL 1. Na linha do entendimento da
douta maioria, não há interesse recursal do impugnante em relação aos
fundamentos da impugnação não acatados pelo acórdão recorrido quando, por
motivo diverso, o registro foi indeferido [...]Inelegibilidade decorrente de
condenação por abuso de poder (Lei Complementar nº 64, art. 1º, I, h) [...] 5. A
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condenação por improbidade administrativa - já afastada por este Tribunal em
eleição anterior como configuradora da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l,
da Lei Complementar nº 64/90 - não se presta a caracterização da hipótese de
condenação por abuso de poder prevista na alínea h. 6. A simples referência
temporal a que os atos de improbidade administrativa foram cometidos antes e
depois do pleito de 2008 não é suficiente para demonstrar a prática de ilícito
com finalidade eleitoral, até mesmo porque a sua ocorrência, após a realização
das eleições, retira a força do argumento. Inelegibilidade decorrente de
condenação por improbidade administrativa (LC art. 1º, I, l). 7. Para incidência
da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 64/90, é
necessário existir condenação por ato doloso de improbidade, proferida ou
confirmada por órgão colegiado, que considere infringidos o art. 9º ou o art. 10
da Lei nº 8.429/92, a partir do que seja possível verificar a ocorrência
cumulativa do enriquecimento ilícito e do dano ao erário. 8. A análise do
acórdão recorrido revela que a condenação por improbidade administrativa se
deu apenas por violação aos princípios que regem a administração (art. 11),
conforme se verificou a partir do dispositivo da sentença que aplicou a
suspensão de direitos políticos pelo prazo de três anos, conforme o mínimo
previsto no inciso III do art. 12 da Lei nº 8.429/92 que se refere apenas às
sanções [...]". (TSE, Ac de 1.12.2016 no REspe 6440, rel. Min. Henrique Neves
da Silva.)

 

ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO
ESPECIAL. ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
AUSÊNCIA. INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.

1.Para a incidência da alínea l do art. 1º do inciso I da LC nº 64/90, é necessária
a condenação por ato doloso de improbidade administrativa que implique,
concomitantemente, lesão ao erário e enriquecimento ilícito, em proveito próprio
ou de terceiro, ainda que tal reconhecimento não conste no dispositivo da
decisão judicial (RO nº 1408-04/RJ, Rel. Min. Maria Thereza, PSESS de
22.10.2014; RO n° 380-23/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de
11.9.2014).

2.  O legislador, após o recebimento de proposta de lei complementar de
iniciativa popular e das conformações realizadas pelo Congresso Nacional,
determinou requisitos cumulativos para o reconhecimento de inelegibilidade no
que concerne à condenação por improbidade administrativa.

3.  A elegibilidade é direito fundamental de natureza política, por isso somente
poderá sofrer limitação por determinação constitucional ou por lei
complementar. Na linha da atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, sendo
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vedada a interpretação extensiva in malam partem.

4.  Na espécie, o Tribunal de Justiça afastou expressamente o locupletamento
pessoal e reconheceu tão somente a existência de lesão ao erário, não havendo,
portanto, elementos no dispositivo ou na fundamentação do decisum que
permitam aferir a ocorrência de enriquecimento ilícito, o que impede, na linha
da jurisprudência, a incidência da referida inelegibilidade.

5.  Conforme a Súmula nº 41 deste Tribunal Superior, não cabe à Justiça
Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros
órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de
inelegibilidade.

6.Nos termos do voto do Ministro Herman Benjamin, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral merece revisão, para eleições vindouras, com a
fixação da tese de que não se exige, para a incidência da inelegibilidade do art.
1º, I, l, da LC 64/90, que a suspensão de direitos políticos por ato doloso de
improbidade administrativa decorra, cumulativamente, de enriquecimento ilícito
e dano ao erário. Contudo, na ótica da maioria, além de não ser possível adotar
tal interpretação, descabe indicar, desde logo, alteração da jurisprudência para
pleito vindouro, pois não é possível vincular o entendimento de colegiado cuja
composição será diversa, em razão da renovação natural que é característica
desta Justiça.

7.  Anotação, apenas a título de sinalização aos jurisdicionados, para que não se
alegue insegurança jurídica, de que a matéria poderá ser objeto de rediscussão
nas próximas eleições.

8.  Recurso especial eleitoral a que se dá provimento, para deferir o registro de
candidatura do recorrente.

(Recurso Especial Eleitoral nº 4932, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/10/2016)

 

À vista do exposto, com esteio no art. 47, VIII[2], do Regimento Interno do TRE-BA, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando-se a sentença, deferir o requerimento de
registro de candidatura do recorrente.

Publique-se. Intimem-se.

Salvador, 21 de outubro de 2020.

 

Desembargador ROBERTO MAYNARD FRANK
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Relator

 

[1] Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

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)

 

[2] Art. 47. O relator poderá, monocraticamente:

(...)

VIII - decidir os pedidos de registro de candidatura de competência originária ou em grau de
recurso; (Redação dada pela Resolução Administrativa nº 16/2020)
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