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AGRAVOS REGIMENTAlS. RECURSO ORDINARIO.
ELEIcOEs 2014. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 10,
INCISO I, ALINEA L, DA LEI COMPLEMENTAR N o 64/90.
NAO cARAcTERIzAçA0. DEFERIMENTO DO
REGISTRO. DESPROVIMENTO.
- Não ha como reconhecer, em âmbito de registro de
candidatura, que o assistente que ingressou
posteriormente no processo de registro possa ter os
mesmos poderes do assistido, vindo a atuar na relaçao
processual de forma autônoma, como se assistente
litisconsorcial fosse. Precedente.
II - Inviável, em sede de agravo regimental interposto por
assistente simples, a ampliação da demanda ja
devidamente delimitada por recurso ordinário e
contrarrazöes apresentados na origem, quando ainda nao
admitido o ingresso daquele no feito.
III - Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, para fim de incidência da inelegibilidade prevista
no art. 10, I, £, da LC n° 64/90, é necessário que a
condenacão a suspensão dos direitos politicos pela
prática de ato doloso de improbidade administrativa
implique, cumulativamente, lesão ao patrimônio püblico e
enriquecimento ilicito.
IV - Hipótese em que expressamente consignado pelo
decisum agravado não se mostrarem presentes nos
acOrdãos do Tribunal de Justica, que fundamentaram o
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indeferimento do registro da candidatura pelo Tribunal
Regional Eleitoral, os requisitos necessários a
caracterizacâo da causa de inelegibilidade do art. 10, I, £,
da LC n° 64/90.
V - Agravos regimentals desprovidos.

Acordam Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral,
por unanimidade, em desprover os agravos regimentais, nos termos do voto da
relatora.

Brasilia, 11 de dezembro de 2014.

t^

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - RELATORA
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RELATORIO

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Senhor Presidente, trata-se de três agravos regimentais interpostos
(1) por EDSON FERRARINI, eleito suplente de deputado estadual nas Eleiçoes

2014 pelo Partido Trabaihista Brasileiro (PTB), (2) por EDUARDO DUARTE
DO NASCIMENTO, também eleito suplente do deputado estadual pelo Partido
Hurnanista da Solidariedade (PHS) e (3) pelo MINISTERIO PUBLICO
ELEITORAL de decisão pela qual, em juizo de reconsideracao, deferi o
ingresso no feito dos dois prirneiros agravantes na condicao de assistentes
simples do MINISTERIO PCJBLICO, bern como del provimento a recurso
ordinário para deferir o pedido de registro de candidatura de JOSE
ABELARDO GUIMARAES CAMARINHA ao cargo de deputado estadual nas
Eleicoes 2014 pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).
Em suas razöes (fis. 1.495-1.507; vol. 7), EDSON
FERRARINI sustenta, em suma, a inadequacão do deferimento da
candidatura levado a termo nos presentes autos, considerando-se mormente
as condenacoes anteriormente sofridas pelo agravado no âmbito do Tribunal
de Justica do Estado de São Paulo, as quais, segundo afirrna, por terem
redundado na perda de seus direitos politicos e no reconhecimento do dolo e
do dano ao erário corn a configuracão de enriquecimento ilIcito, teriam o
condão de atrair a inelegibilidade do art. l, inciso I, ailnea ! da Lei
Complementar n° 64/90, conforme reconheceu o Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou,
caso contrário, submetido o regimental a julgamento pelo Colegiado, a fim de
que, em ambas as hipOteses, possa ser indeferido o registro da candidatura de
JOSÉ ABELARDO GUIMARAES CAMARINHA ao cargo de deputado estadual.
EDUARDO DUARTE DO NASCIMENTO, por sua vez, alega,
primeiramente, em suas razôes (fls. 1.513-1.543; vol. 8), ter esta relatora
incorrido em erro material, pois, apesar de ter corretamente anulado o dec/sum
anterior para deferir seu ingresso na lide como assistente simples, acabou por Ir
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convalidar, nesse mesmo juizo de reconsideração, ora agravado, o
deferimento do referido registro de candidatura, o que, no seu entender, não
poderia ter ocorrido sem que antes Ihe tivesse sido aberta vista dos autos para
fins de conhecimento do processo e eventual manifestacao "dentro dos limites
que a lei Ihe assegura em assistência ao autor da impugnação" (fl. 1.519).
Quanto ao mais, transcreve trechos de decisöes colegiadas
proferidas no âmbito do TJ/SP por atos de improbidade em face do agravado,
as quais, no seu entender, por forca do que disposto no art. 515 do Codigo de
Processo Civil, poderiam ser analisadas por esta Corte Superior para fins do
aferição da causa de inelegibilidade desenhada no art. 10, I, Z, da LC no 64/90,
porquanto serem integrantes do acervo probatOrio constante dos autos e terem
servido de base para o oferecimento da impugnacao por parte do MINISTERIO
PUBLICO ELEITORAL.
Nesse sentido, ressalta julgados deste Tribunal Superior que,
segundo afirma, assentariam a necessidade de análise aprofundada dos
fundamentos desses acOrdãos condenatOrios proferidos pela Justica Comum
para fins de classificacao do ato de improbidade e posterior afericão dos
requisitos da alinea L
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, caso
contrário, submetido o regimental a julgamento pelo Colegiado, a fim de que,
em ambas as hipOteses: i) seja anulado o decisum agravado e ratificado o
deferimento de seu ingresso na lide a partir do momento anterior a primeira
decisão monocrática proferida, abrindo-se-Ihe vista dos autos para
conhecimento do processo e eventual manifestacao, nos termos do art. 50 e
seguintes do CPC; ou, ii) seja revista a decisão ora agravada que deferiu o
pedido de registro da candidatura de JOSÉ ABELARDO GUIMARAES
CAMARINHA ao cargo de deputado estadual.
Já o MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL, em suas razôes
(fls. 1.553-1.562), alega ser inafastável a presenca dos requisitos exigIveis
para a configuraçao da inelegibilidade da ailnea considerando-se mormente
o acórdão exarado pela 5 a Câmara de Direito Püblico do TJ/SP nos autos da
Acao Civil Püblica n° 0092693-33.2005.8.26.0000/SP, em cujo bojo ficou
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comprovado que o desvirtuamento da publicidade institucionat, custeada corn
recursos püblicos e visando a promocâo pessoal do entâo prefeito, ora
agravado, além de ter implicado em dano ao erário, também importou ern
nitido enriquecimento ilIcito do agente püblico.
Quanto ao ponto, defende, corn fundamento em julgado desta
Code Superior proferido nos autos do RO n° 380-23/MT (rel. Mm. JOAO

oiAvio DE NORONHA, publicado na sessäo de 12.9.2014), ser possivel a
esta Justica Especializada aferir a presenca dos requisitos para a incidéncia da
indigitada causa de inelegibilidade a partir dos fatos assentados na açao
condenatória de improbidade, independentemente da qualificaçao juridica que
Ihes dê o Tribunal de Justica.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada a fim
de que seja negado provimento ao recurso ordinário, corn a consequente
manutencão do indeferimento do registro de candidatura do agravado; ou,
caso contrário, submetido o regimental a julgamento pelo Colegiado.

Nas peticöes de fls. 1.579-1.581, 1.583-1.584 e 1.592-1.594,
o agravante EDUARDO DUARTE DO NASCIMENTO defende que, a despeito
de estar pendente de apreciaçao por esta Code Superior o recurso de agravo
regimental, o TRE paulista totalizou os votos do agravado, colocando-o entre
os candidatos aptos a serem diplomados e empossados, em clara
contrariedade a realidade dos autos. Assim, requer seja efetuada "a correcao
do erro ora apontado, de forma urgente e imediata, corn as devidas anotacOes
e comunicaçoes que se fizerem necessárias" (fl. 1.584); bern assirn, concedido
efeito suspensivo ao agravo regimental em questão, determinando-se "o que
de necessário para que seja comunicado a code paulista que não diplome o
candidato irnpugnado" (ft. 1.594).

E o relatOrio.

AgR-RO

no

1404-69.2014.6.26.0000/SP

VOTO

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
(relatora): Senhor Presidente, JosE ABELARDO GUIMARAES CAMARINHA
interpôs recurso ordinário do aresto do IRE de São Paulo quo, acoihendo
impugnacao ajuizada pela Procuradoria Regional Eleitoral, indeferlu seu pedido
de registro de candidatura ao cargo de deputado estadual polo PSB nas
eleicoes de 2014, sob o fundamento de quo configurada a causa de
inelegibilidade prevista no art. 10, I, da LC no 64/90, em razão da existência
de condenacoes por improbidade administrativa em decisöes proferidas por
Orgão judicial colegiado do TJ/SP nas Acöes Civis Püblicas n os 0012907-77.
2002.8.26.0344; 0016225-58.2008.8.26.0344; e 0092693-33.2005.8.26.0000.
Foram por mim proferidas duas decisöes monocrâticas. A
primeira, as fls. 1.391-1.399 - vol. 7, dando provimento ao recurso para deferir
o registro do agravado; e a segunda, as fls. 1.463-1.475, tornando sem efeito a
anterior para: i) deferir os pedidos de admissão de EDUARDO DUARTE DO
NASCIMENTO e de EDSON FERRARINI na condicão de assistentes simples
do MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL; e, ii) reiterar o provimento ao
recurso ordinário para deferir o pedido de registro de candidatura de JOSÉ

ABELARDO GUIMARAES CAMARINHA ao cargo de deputado estadual nas
EleiçOes 2014.
Dal os três regimentals interpostos, cujos fundamentos ora
passo a anallsar.
Ab in/ti, entendo que deve ser afastada a alegaçao de
nulidade da decisão agravada suscitada pelo agravante EDUARDO DUARTE
DO NASCIMENTO, em razão de seu ingresso no feito ter sido deferido
concomitantemente a renovacao do deferimento do registro do agravado, sem
que antes lhe tivesse sido facultada vista dos autos para fins de conhecimento
do processo e eventual manifestacao.
Como cediço, nao ha como reconhecer, em âmbito de registro
de candidatura, que o assistente que ingressou poste riormente no processo de
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registro possa ter os mesmos poderes do assistido, vindo a atuar na relaçâo
processual de forma autônoma, como se asslstente Iltisconsorcial fosse.
Confira-se, nesse sentido:
Embargos. Registro. AcOrdão regional. Erro. Proclamaçâo do
resultado do julgamento, extrato da ata e ementa.
2. Consideradas as pecullaridades do registro de candidatura
e em face do teor da SUmula TSE n° 11, nâo ha como
reconhecer que o assistente que ingressou posteriormente no
processo de registro possa ter os mesmos poderes da parte
assistida e recorrer de forma autônoma.

Embargos rejeitados.
30 embargante. Candidato a prefeito impugnado.
3. A pretensâo do candidato a prefeito de ter reconhecido, desde
logo, o deferimento de seu pedido de registro evidencia o intento de
rediscutir o que já decidido pelo Tribunal, fim para o qual não se
prestam os declaratOrios.
Embargos rejeitados.
(ED-AgR-REspe n° 35.447/MG, rel. Min. ARNALDO VERSIANI,
WE 15.10.2009, sem grifos no original)
No caso, portanto, ainda que o decisum agravado tivesse se
lirnitado a deferir o ingresso do agravante EDUARDO DUARTE DO
NASCIMENTO no feito mediante prévia abertura de vista dos autos, uma
eventual manifestaçao sua estaria, de qualquer forma, dependente da atuacao
do MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL, o que, no caso presente, somente
ocorreu em âmbito de agravo regimental, interposto exatamente dessa nova
decisão que reiterou o deferimento do registro do agravado.
Näo merece prosperar, outrossirn, a pretensão do agravante
EDUARDO DUARTE DO NASCIMENTO de, corn fundamento no art. 515 do
CPC, ver devolvida a esta Corte Superior, em ârnbito de agravo regimental, a
análise de decisöes outras do TJ/SP que teriam constado da notIcia de
inelegibilidade, bern como da impugnacão ofertada pelo MPE.
Corn efeito, a via regimental presta-se tao somente para
impugnar os fundamentos da decisão agravada e nao para ampliar a demanda
ja devidamente delirnitada por recurso ordinário e contrarrazöes apresentados
na origem - ambos devolvendo a esta Corte a análise em tomb apenas das
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referidas acoes civis püblicas que ensejaram o reconhecimento da causa de
inelegibilidade e o indeferimento do registro pelo Tribunal de origem.
Dito isso, passo a análise conjunta dos agravos regimentals
naquilo que Ihes e comum: a alegacao de que as indigitadas condenacoés por
improbidade administrativa sofridas pelo agravado seriam aptas a atrair a
inelegibilidade em questão, porquanto ensejadoras da perda dos seus direitos
politicos, mediante o reconhecirnento do dolo e do dano ao erário corn a
conflguração de enriquecimento lllcito.
A propOsito, transcrevo do decisum agravado, in verbis
(fls. 1.468-1.474):
No caso, como dito, o TRE de São Paulo, ao .acolher irnpugnação
ajuizada pela Procuradoria Regional Eleitoral, indeferiu o pedido de
registro de candidatura de José Abelardo Guimarães Camarinha ao
cargo de deputado estadual pelo PSB nas eleicoes de 2014,
reputando configurada a causa de inelegibilidade prevista no art. 10,
I, ! da LC n° 64/90 - existência de condenaçöes por improbidade
administrativa, em decisöes proferidas por Orgão judicial colegiado
do Tribunal de Justica de São Paulo.
Conforme dispöe a indigitada norma eleitoral, a negativa do registro
de candidatura demanda a (i) condenacao a suspensão dos direitos
politicos por (ii) decisão transitada em julgado ou proferida por Orgão
judicial colegiado em função de (iii) ato doloso de improbidade
administrativa, o qual configure (iv) Iesão ao patrimânio püblico e
(v) enriquecimento ilicito.
A esse respeito, este Tribunal Superior firmou compreensão
segundo a qual a incidência da hipótese de inelegibilidade
decorrente de condenação por ato doloso de improbidade
administrativa impãe a presença concomitante de dana ao erário e
de enriquecimento ilIcito, cujos conceitos estão delimitados na Lei
n° 8.429/92. A tItulo de ilustracão, confiram-se alguns os julgados
sobre o tema:
RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIcOES 2012. VEREADOR. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAcAO. DANO
AO ERARIO E ENRIQUENCIMENTO IL1CITO. ART. 1 0, 1,- !
DA LC No 64/90. AUSENCIA DA INTEGRAL CAPITULAcO
DA SENTENA DE IMPROBIDADE. OMISSAO.
PRO VIMENTO PARCIAL.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para
a configuração da inelegibilidade da alInea Edo inciso I do
art. 10 da LC n° 64/90, é necessário que o candidato tenha
sido condenado por ato doloso de improbidade
administrativa, que implique, concomitantemente, lesão
ao erário e enriquecimento ilIcito (Precedentes: REspe
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no 14763, Rel. Mm. Laurita Vaz, PSESS do 11.9.2012; REspe
no 22642, Rel. Mm. Henrique Neves da Silva, PSESS de
20.11.2012).
2. Na espécie, o acOrdo regional nâo erifrentou os temas
suscitados em sedo de embargos do declaraçâo, rolevantes ao
julgamento da causa, o quo configurou a violacão ao art. 275,
II, do COdigo Eleitoral.
3. Recurso especial provido para anular o acOrdâo recorrido,
determinando o retorno dos autos ao TRE, a fim do quo outro
seja proferido, sanando as omissOes alegadas nos
aclaratOrios.
(REspe n° 278-38/CE, Rela. Ministra LUCIANA LOSSIO,
DJE24.2.2014; sem grifos no original)
Eleicôes 2012. Registro de candidatura. Vereador.
Indeferimento. Condenacäo por ato doloso de improbidade
administrativa. Inelegibilidade. Art. 1 0, inciso I, alinea 1, da Lei
Complementar n° 64/90. Nâo incidência.
- A jurisprudöncia firmada por este Tribunal nas
eleicoes de 2012 é no sentido de que, para a configuração
da inelegibilidade da alInea / do inciso I do art. 1°da
LC n° 64/90, é necessário que o candidato tenha sido
condenado por ato dolosó de improbidade administrativa,
que implique, concomitantemente, lesão ao erário e
enriquecimento ilIcito.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe n° 71-54/PB, Rel. Ministro HENRIQUE NEVES DA
SILVA, DJE 12.4.2013; sern grifos no original)
Assentou esta Corte Superior, igualmente, não poder esta Justica
Especializada, no processo de registro de candidatura, quando
fixado pelo Tribunal de Justica a ausência de dano e/ou de
enriquecimento ilIcito, chegar a conclusão diversa, devendo sua
atuação se limitar apenas a considerar se o conteUdo da decisäo tern
o condão de ensejar a causa de inelegibilidade desenhada no art. 10,
I, / da LC n° 64/90. Confira-se:
ELEIcOES 2014. REG ISTRO. CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. INELEGIBILIDADE. ALINEA L. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI 8.249/92. ART. 11. DANO.
ENRIQUECIMENTO ILICITO. AUSENCIA. COMPETENCIA.
JUSTIA COMUM. JusTIçA ELEITORAL. PROVIMENTO.
1. Para a caracterizacao da inelegibilidade prevista na
alInea Edo art. 1, I, da LC 64/90, é essencial que seja possIvel,
a partir da análise da decisão judicial colegiada ou transitada
em julgado, verificar a presenca concomitante do dano ao
patrimônio püblico e do enriquecirnento ilIcito. Precedentes.
2. Afirmado categoricamente pelo órgão competente a
ausência de dano e de enriquecimento ilIcito, não se pode,
no processo de registro de candidatura, chegar a
conclusão diversa, pois "a Justica Eleitoral não possui
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competéncla para reformar ou suspender acórdâo
proferido por Turma Civel de Tribunal de Justica Estadual
ou Distrital que Julga apelacao em acão de Improbidade
administrativa" (RO n° 154-29, rel. Mm. Henrique Neves,
PSESS em 26.8.2014).
3. Os principios da segurança juridica e da isonomia impöern
que as decisöes judiciais relativas a urn mesmo pleito sejam
decididas de forma uniforme.
4. As condenaçOes por ato doloso de improbidade
administrativa fundadas apenas no art. 11 da Lei n o 8.429/92 violacâo aos principios que regem a administração ptbIica não são aptas a caracterização da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1 0, I, 1, da Lei Complementar n o 64/90.
Recurso provido para deferir o registro de candidatura.
(RO n° 1809-08/SP, Rel. Ministro HENRIQUE NEVES DA
SILVA, publicado na sessão de 1 0.10.2014, sem grifos no
original)
Lançadas tais ponderacoes, destaco que, da decisão de
fis. 834-847v. (vol. 5), proferida nos autos da Acão Civil PUblica
n° 0012907-77.2002.8.26.0344 (Apelação n° 909.705-5/3-00), não se
extraem elementos que demonstrem que o TJ/SP condenou José
Abelardo Guimarães Camarinha pela realizacão de ato de
improbidade administrativa que tenha causado enriquecimento ilIcito.
A propOsito, extrai-se do laborioso parecer, exarado pela douta PGE,
que 0 recorrente
[...] foi condenado em razão da contração de servidores sem
regular processo seletivo, sob a justificativa de erradicacão e
do combate ao mosquito "aedes aegypti", valendo-se do
Convênio do municIpio de Manuila corn a União Federal
(n° 949/97), cujo repasse ao municIpio deu-se no montante de
R$ 755.553,75 (setecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos
e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).
A irregularidade consiste no fato de ter havido desvio de
finalidade dos serviços prestados, já que os profissionais
ingressaram sem concurso pUblico na municipalidade, para
realizacão de serviço excepcional e urgente, passaram a
realizar atividades de natureza perrnanente, tais como,
servicos de coleta de lixo dorniciliar, auxiliar de escrita e
servicos de capinaçäo de terrenos e ruas.

E notória a ocorrência de ofensa aos arts. 37, II e IV, da
Constituicao Federal que preceituam acerca da "investidura em
cargo ou emprego pábllco depende de aprovacao pre via em
concurso püblico" e "Os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse püblico"
Nesse cerne, o Tribunal de Justica concluiu que "as
contrataçOes são ile gals a medida que se afastaram dos
ditames legais so dispensar concurso pUblico para admissão
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dos servidores, olvidado, também, o pr/nc Iplo da ef/cléncia quo
norte a atividade do administrador"(f. 842).
No caso vertente, consoante o voto condutor do acOrdâo do
Tribunal de Justlça Estado do São Paulo (if. 834-847v.), a
condenacâo do recorrente, neste processo, por improbidade
administrativa lmportou apenas violação aos principlos da
administracão püblica. Do piano, nâo so evidencia o
enriquecimento do ex-prefeito, já quo os salárlos,
aparentemente, foram pagos aos servidores contratados sem
concurso püblico e tampouco Iesão ao orário, pois, conquanto
houvesse desvio do funcao, nâo restou demonstrado que as
referidos servidores deixaram do trabaihar. Assim, não ha
como dizer quo, no caso concreto, houve enriquecimento ilicito
do agente püblico ou de terceiros e/ou dano ao erário.
(fls. 1.385-1.386)
Corn efeito, o quo se constata, dos fundamentos exarados no

dec/sum daquelo Tribunal do Justiça, é a condenacao do ora
recorrente pela prática de ato de improbidade administrativa
consubstanciada tao somente na inobservãncia aos princlpios da
administração pUblica, conforme atesta o seguinte trecho,
ipsis litteris (fl. 847; vol. 5):
Ora, as sançöes mais severas mostrarn-se mais compativeis
corn os atos mais graves, aqueles quo importam em
enriquecimento ilIcito (art. 90), ou que causam prejuIzo
significativo ao erário (art. 10), em quo o agente pUblico obtém
alguma vantagem patrimonial ou econômica. Não é o caso dos
autos. Aqui so cuida de mera contratação irregular do
servidores, que, no entanto, prestaram serviços ao poder
püblico, caso que so insore no rol daqueles em que a
improbidade se apresenta do rnenor gravidade (art. 11).
o mesmo so diga no tocante a Ação Civil Püblica
n° 0092693-33.2005.8.26.0000 (fls. 1.091-1.096; vol. 6), em quo o
recorrente foi condonado a suspensâo do seus direitos politicos em
razão da prática do ato de improbidade administrativa que importou
afronta aos princIpios da moralidade o da impossoalidade, em
virtude de sua reiterada promoção pessoal em publicidade
institucional, quando no oxercIcio do cargo do prefeito, no perIodo do

1997/2000.
Aqui, da mesma forma, o Tribunal do Justiça local assentou não ter
havido prejuizo ao erário, tampouco enriquecimonto patrimonial por
parte do rocorronto ou do terceiros, razão pela qual não ficaram
configurados todos os requisitos oxigIveis para a incidência da
inelogibilidado da alInea
Para conferir, reproduzo a emonta do julgado (fl. 1.091; vol. 6):

AcAo CIVIL PUBLICA - Improbidade administrativa - Prefeito
Municipal que fez constar em public/dade inst/tucional o
patronIm/co de familla e o perlodo de sua gestão - Réu que, de
maneira dissimulada, tenta etern/zar seu mandato, fazendo
promo cao pessoal para o presente e futuro, na medida em que
remete a população local a reallzação de obras, campanhas de
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Orgãos ptiblicos etc, pela pessoa do Pro fe/to e näo pela
Pro feitura Municipal - Viola ço dos pr/nc Ip/os norteadores da
Administração Páblica consoante art. 11 da Lei do Improbidade
Administrativa - 0 Eg. STJ firmou entend/mento no sent/do do
quo o enquadramento do condutas no art. 11 da Lei
n0 8.429192 requer a verificação do olemento subjetivo do!oso
do agonto, em sua modal/dade goner/ca 'dolo lato sonsu Prova documental quo demonstra a con finuidade da conduta A fronta aos princlp/os da /mpossoalldade e da moral/dade Não obr/gatoriedade da apI/ca çäo cumulàtiva das sançOes
previstas no art/go 12 da Le/ de Improbidade Adm/n/strativa Precedentes jur/sprudenc/a/s - Perda da fun cáo pübllca a
suspensäo dos dire/tos politicos que devem ser aplicadas do
modo parcimon/oso, porém com energ/a, do modo a se,v/r do
exemplo a soc/edade, a desestimular o arriv/smo ele/toral Ausência de prejufzo ao erário e de enriguecimento ilicito
do reguerido - Condenação do Pro fe/to na suspensão dos

dire/tos politicos por trés anos, a partir do trans/to em julgado
desta dec/são; multa civil de seis remuneraçOes mensais, no
valor percebido no ültimo ano de seu mandafo (a época dos
fatos), acrescida de atuallzação monetária a partir do julgado
de prime/ro grau; proib/ção de contratar corn o Poder Pibllco
ou receber benefIc/os ou /ncent/vos fiscais ou cred/ticios, direta
ou ind/retamente, ainda quo por interméd/o de pessoa jurIdica
da qual seja sOc/o major/fár/o, polo prazo de do/s anos, a part/r
do trânsito em julgado desta dec/são - Apelação ministerial
parc/almente pro vida.
(sern grifo no original)
Por fim, quanto ao julgamento proferido nos autos da Ação Civil
Püblica n° 0016225-58.2008.8.26.0344, em quo o recorrente também
foi condenado por ato de improbidade administrativa, em razäo de
irregularidades apuradas em suas contas de prefeito relativas ao
exercIcio de 2003 - destaque para a insuficiência na aplicação de
recursos, exigidos constitucionalmente, na area de educaçâo, bern
como para a elevacao do endividamento mediante obtenção de
créditos sem lastro, em descumprimento a Lei n° 4.320/64 e a Lei de
Responsabilidade Fiscal -, o TJ/SP, em momento algum, assentou a
ocorrência de enriquecimento ilIcito, 0 que, por Si SO, já seria
suficiente para o afastarnento da cláusula de inelegibilidade prevista
no art. 10, I, 1, da LC n° 64/90, incluIdo pela LC n° 135/2010.
Ocorre que, conforme também lancado no aresto regional, foi
exarada, em 1°.8.2014, decisão lirninar em âmbito de medida
cautelar no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, concedendo, em
favor do ora recorrente, efeito suspensivo ao recurso especial
intérposto no bojo da referida ACP n° 0016225-58.2008.8.26.0344.
Assim, é de ser reconhecida a alteraçao jurIdica superveniente ao
registro que afasta a inelegibilidade, fazendo-a incidir na hipOtese
dos autos, nos termos do art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97, conforme
jé entendeu este Tribunal:
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Eleicoes 2012. Registro do candidatura. Vereador.
Indeferimento. Condenaçâo por ato doloso do improbidade
administrativa. Inelegibitidade. Art. 1 0, inciso I, alinea 4 da
LC n° 64/90. Suspensão. Art. 26-C da LC n° 64/90.
1. 0 candidato obteve, nos termos do art. 26-C da LC
n° 64/90, provimento liminar proferido pelo Presidente da
Seção do Direito Püblico do TJSP o qual sustou Os efeitos da
decisão que o condenou a suspensâo dos direitos politicos por
ato doloso do improbidade administrativa, razão pela qual não
incide a causa do inelegibilidade prevista na allnea /do inciso I
do art. 1 0 da LC n° 64/90.
2. Este Tribunal, ao apreciar a questão do ordem na Acão
Cautelar n° 1420-85, definlu quo a regra do art. 26-C, caput, da
LC n° 64/90 - a qual estabelece quo o Orgão colegiado do
tribunal competente poderá suspender, em caráter cautelar, a
inelegibilidade - nao exciul a possibilidade de o relator,
monocraticamente, decidir as acöes cautelares que the são
distribu idas.
3. Tat entendimento foi reafirmado no julgamento do REspe
n° 527-71/SP, rel. Min. Dias Toffoli, PSESS em 13.12.2012, ao
se assentar quo "a concessão de efeito suspensivo pelo
Presidente da Seção de Direito Püblico do Tribunal de Justica
ao recurso especial interposto contra o acOrdâo do TJ que
manteve a condenacão por improbidade administrativa é apto
para suspender a inelegibilidade, a teor do art. 26-C da
LC n° 64/90".
4. De igual modo, esta Corte também já julgou que,
"independentemente do a questão ter sido tratada
expressamente na decisão liminar", seria possivel afastar a
inelegibilidade nos termos do art. 26-C da LC n° 64/90
(AgR-REspe n° 687-67/SP, da relatoria do Ministro Arnaldo
Versiani, PSESS no dia 30.10.2012).
Agravo regimental a que so nega provimento.
(AgR-REspe n° 281-52/SP, Rel. Ministro HENRIQUE NEVES
DA SILVA, WE 13.5.2013)

De acordo corn a motivaçao da decisão agravada, as
argumentacSes expendidas nos agravos regimentals não infirmam os
fundamentos insertos na decisão hostilizada, não ensejando a reforma
pretend ida.
Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, para a
incidência da inelegibilidade do art. 10, I, e da LC n° 64/90, é necessário quo a
condenacao a suspensão dos direitos politicos pela prática de ato doloso de
improbidade administrativa implique, cumulativamente, lesão ao patrimônio
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püblico e enriquecimento ilicito. Confiram-se, nesse sentido,

Os

seguintes

julgados:
Eleicôes 2012. Registro de candidatura. Vereador. Indeferimento.
Condenaçäo por ato doloso de improbidade administrativa.
Inelegibilidade. Art. 10, inciso I, alinea .e da Lei Complementar
n064/90. Nâo incidéncia.
- A jurisprudencla firmada por este Tribunal nas eleicôes de
2012 e no sentido de quo, para a configuração da Inelegibilidade
da alinea Edo Inciso I do art. 1 0 da LC no 64/90, é necessário que
o candldato tenha sido condenado por ato doloso de
improbidade administrativa, que implique, concomitantemente,
lesão ao erário e enriquecimento Ilicito. [ ... ]

(AgR-REspe n° 71-54/PB, rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,
12.4.2013; sem grifos no original)

WE

INELEGIBILIDADE - ALINEA EDO INCISO I DO ARTIGO 1 0 DA LEI
COMPLEMENTAR NO 64/1990 - REQUISITOS. A teor do disposto
na alInea / do inciso I do artigo 10 da Lei Complementar
no 64/1990, indispensável é ter-se condenacao a revelar a
suspensão dos direitos politicos, considerado ato doloso de
improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio
püblico e enriquecimento ilIcito.

(AgR-REspe n o 178-46/MG, rel. Mm. MARCO AURELIO,
9.9.2013; sem grifos no original)

WE

Não desconheco que esta Corte, em recente julgado, entendeu
ser possIvel o indeferimento do registro de candidatura Se:
[ ... ] a partir da análise das condenaçOes, for possIvel constatar que a
Justiça Comum reconheceu a presenca cumulativa de prejuIzo ao
erário e de enriquecimento ilIcito decorrente de ato doloso de
improbidade administrativa, ainda que nào conste expressamente na
parte dispositiva da decisão condenatOria.
(RO no 380-23/MI, rel. Min. JOAO OTAVIO DE NORONHA,
publicado na sessão de 12.9.2014)
Tal, contudo, não e o caso dos autos, em que expressamente
consignado pelo decisum agravado não se mostrarem presentes nos acOrdãos
do TJ - que fundamentaram o indeferimento do registro da candidatura pelo
IRE (Acoes Civis Püblicas n 0S 0012907-77.2002.8.26.0344; 0016225-58.

2008.8.26.0344; e 0092693-33.2005.8.26.0000) - os requisitos necessários a
caracterizacao da inelegibilidade da alInea

AgR-RO n° 1404-69.2014.6.26.0000/SP

- ----

15

Ante o exposto, considerando nâo infirmados Os fundamentos
da decisão agravada, conheco dos agravos regimentals, mas nego-Ihes
provimento, ficando, por conseguinte, prejudicados Os pedidos formulados
- nas peticoes de fis. 1.579-1.581, 1.583-1.584 e 1.592-1.594.

E como voto.
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EXTRATO DA ATA

AgR-RO no 1404-69.2014.6.26.0000/SP. Relatora: Mlnistra
Maria Thereza de Assis Moura. Agravante: Ministério Püblico Eleltoral.
Agravante: Edson Ferrarini (Advogada: Ivete Maria Ribeiro). Agravante:
Eduardo Duarte do Nascimento (Advogado: Ademir Souza e Silva). Agravado:
José Abelardo Guimarâes Camarinha (Advogados: Hello Freitas de Carvalho
da Silveira e outros).
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, desproveu os agravos
regimentals, nos termos do voto da relatora. AcOrdão publicado em sessão.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras
Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana LOssio, os Ministros
João Otávio de Noronha e Admar Gonzaga, e o Vice-Procurador-Geral
Eleitoral, Eugenio José Guilherme de Aragao. Ausente, ocasionalmente, o
Ministro Gilmar Mendes.

SESSAO DE 11.12.2014.

