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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA:

Processo nº: 0600981-06.2018.6.05.0000/REGISTRO DE CANDIDATURA

Requerente: LUIZ CARLOS CAETANO

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  por  seu  Procurador  Regional

Eleitoral no Estado da Bahia, vem, nos autos referenciados, que

têm por objeto pedido de registro de candidatura em favor de LUIZ

CARLOS CAETANO, interpor  RECURSO ORDINÁRIO,  consoante as anexas

razões,  em  face  do  acórdão  (integrado  em  sede  de  embargos  de

declaração) da lavra desse Tribunal Regional; requerendo que, uma

vez  cumpridas  as  formalidades  legais,  sejam  a  irresignação

submetida ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral.

Salvador, 04 de outubro de 2018.

Cláudio Gusmão

Procurador Regional Eleitoral
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Processo nº: 0600981-06.2018.6.05.0000

Colendo Tribunal,

Senhor Relator,

Ilustre Procurador Regional Eleitoral:

RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO

I – DO CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO

A Lei Complementar n.º 64/90 estabelece, no artigo

11, § 2º, que, nos processos de registros de candidatura, o

prazo de recurso do TRE para o TSE será de 3 (três) dias,

contados da publicação do acórdão, verbis:

“Art. 11.[…] 
§ 2º. Terminada a sessão, far-se-á a leitura e
publicação do acórdão, passando a correr desta
data o prazo de três dias, para a interposição
de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral,
em petição fundamentada.”

Já o artigo 121, §4º, III, da Constituição Federal dispõe:

“Art.  121.  Lei  complementar  disporá  sobre  a
organização  e  competência  dos  tribunais,  dos
juízes de direito e das juntas eleitorais.
(…)
§  4º  -  Das  decisões  dos  Tribunais  Regionais
Eleitorais somente caberá recurso quando:
(…)
III  -  versarem  sobre  inelegibilidade  ou
expedição de diplomas nas eleições federais ou
estaduais;”

A regra foi repetida no art. 57, I, da Resolução TSE n.º

23.548/17:



          Ministério Público Federal – Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia

“Art. 57. Cabem os seguintes recursos para o
Tribunal Superior Eleitoral,   no   prazo   de
3   (três)   dias, em   petição   fundamentada
(Lei Complementar nº 64/1990 , art. 11, § 2º): 
I – recurso   ordinário,   quando   versar
sobre   inelegibilidade (Constituição Federal,
art. 121, § 4º, III); 

O Tribunal Superior Eleitoral, por seu turno, já assentou,

com arrimo no art. 121, § 4º, III da Constituição Federal, que,

versando sobre inelegibilidade – como no presente caso – é

cabível o recurso ordinário. 

II - DO HISTÓRICO DO PROCESSO 

 

Os presentes autos têm por objeto pedido de registro

de candidatura, para o cargo de deputado federal, formulado

pela coligação “TIME DO TRABALHO POR TODA A BAHIA” em favor de

LUIZ CARLOS CAETANO.

Esta  Procuradoria  Regional  Eleitoral  ofereceu

tempestiva  impugnação  ao  requerimento,  argumentando  que  o

postulante, ora recorrido, por força de decisão colegiada do

Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos da ação civil pública

n. 0011779-73.2007.8.05.0039, datada de 11 de outubro de 2016,

fora  condenado  pela  prática  de  ato  doloso  de  improbidade

administrativa  –  o  que  atrairia  a  incidência  da  causa  de

inelegibilidade tipificada no artigo 1º, inciso I, alínea “l”,

da  Lei  Complementar  n.  64/90 (na  espécie,  também  houve

impugnação  apresentada  pela  coligação  “UNIDOS  PARA  MUDAR  A

BAHIA”, com idêntico fundamento)

No curso do processo, o recorrido trouxe a informação

de que a presidência do TJ/BA, em decisão publicada no último

dia 22/08/2018, houve por admitir, com efeito suspensivo, o

recurso especial (tombado sob o nº 1762794/BA) movido contra o

acórdão daquela Corte de Justiça (id 91818/91819) - afastando,

portanto,  a  configuração  da  referida  hipótese  de

inelegibilidade.
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O TRE/BA, diante desse novo cenário, acompanhando o

Ministério  Público,  houve  por  rejeitar  a  impugnação  e,

consequentemente,  deferir  o  registro  de  candidatura  do

recorrido, em acórdão assim ementado:

Registro de candidatura. Eleição 2018. Coligação.
Deputado Federal. Impugnação ao registro. Art. 1º,
I, “l” da Lei Complementar nº 64/90. Condenação em
Ação  de  Improbidade  Administrativa.  Recurso
especial.  Efeito  suspensivo.  Não  incidência  da
inelegibilidade.  Aplicação  da  Súmula  41  do  TSE.
Improcedência da notícia de inelegibilidade e das
impugnações.  Candidato  com  documentação  completa.
Deferimento do pedido de registro.
Julga-se improcedente a impugnação, diante da não
incidência da causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, “l” da Lei Complementar nº 64/90, em
razão da concessão do efeito suspensivo ao recurso
especial interposto em face dos acórdãos proferidos
pela  Terceira  Câmara  Cível,  não  cabendo  a  este
Regional  se  manifestar  acerca  do  acerto  ou
desacerto da decisão, sob pena de relativizar os
efeitos da Súmula 41 do TSE.
Presentes  as  condições  de  elegibilidade  e
apresentada  toda  documentação  exigida  em  lei,
defere-se  o  pedido  de  registro  do  candidato,
requerido por coligação considerada apta.

A  referida  decisão  foi  atacada  por  embargos  de

declaração opostos pela coligação “UNIDOS PARA MUDAR A BAHIA”,

ambos rejeitados, nos termos dos acórdãos id XXX e 150612. 

Sucede  que  o  recurso  especial  intentado  pelo

recorrido contra o julgado do TJ/BA – que fora recebido com

efeito suspensivo, afastando a incidência da inelegibilidade

apontada  nas  impugnações  -  não  logrou  êxito  no  Superior

Tribunal de Justiça, em âmbito em que a ministra relatora do

feito decidiu no sentido do seu desprovimento do : 

 Verifica-se, pois, que foi restabelecido o status quo

originário – preexistente, advirta-se, ao pedido de registro -,

a  revelar  a  ausência  de  capacidade  eleitoral  passiva  do

recorrido. 

O presente apelo é manejado pelo Ministério Público

exatamente  com  o  propósito  de  que  seja  reconhecida  a

inelegibilidade  do  recorrido,  reformando-se  o  acórdão  do
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TRE/BA, para acolher a impugnação formulada e indeferir seu

pedido de registro de candidatura.

III – DO MÉRITO DO RECURSO

III.1 – DA CONDENAÇÃO SOFRIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

N. 0011779-73.2007.8.05.0039. INCIDÊNCIA DE INELEGIBILIDADE.

  De  início,  a  título  de  registro,  como  revela  a  anexa

documentação, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

acórdão  lavrado,  à  unanimidade,  nos  autos  da  Apelação  n.

0011779-73.2007.8.05.0039, datado de 11 de outubro de 2016,

confirmou a sentença que acolheu a pretensão deduzida em ação

civil pública movida contra o ora recorrido, na qualidade de

ex-prefeito do Município de Camaçari, reconhecendo a prática de

ato doloso de improbidade administrativa, que causou prejuízo

ao Erário (artigo 10º, VIII, da Lei nº 8.429/92), com imposição

ao requerido das seguintes sanções: 

“a) ressarcimento integral da lesão ao erário,
no  valor  de  R$  304.210,00,  aos  cofres  do
Município de Camaçari, com correção monetária
desde a citação;
b)  suspensão  dos  direitos  políticos  pelo
período de 5 (cinco) anos;
c)  pagamento  individual  de  multa  civil
equivalente ao valor da lesão ao erário, com
correção monetária desde a citação;
d) 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 sejam
sócios majoritários, pelo prazo de 5 (cinco)
anos.”  (extraído  do  relatório  do  acórdão  -
grifado)

Estamos, pois, diante de cenário que atrai a incidência

da causa de inelegibilidade tipificada no artigo 1º, inciso I,

alínea “l”, da Lei Complementar n. 64/90, in verbis:

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
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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;

Vejamos, a propósito, a ementa do acórdão e trechos do

respectivo voto condutor:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
CONTRATAÇÃO  DIRETA  FORA  DAS  HIPÓTESES  LEGAIS  DE
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 10,
VIII, DA LEI Nº. 8.429/92. DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNDADA  NO  ART.  24,  XIII,  DA  LEI  Nº.  8.666/93.
IRREGULARIDADE.  PESSOA  JURÍDICA  DESTITUÍDA  DE
INQUESTIONÁVEL  REPUTAÇÃO  ÉTICO-PROFISSIONAL.
FINALIDADE  ESTATUTÁRIA  MODIFICADA  COM  O  OBJETIVO
EXCLUSIVO DE VIABILIZAR A CONTRATAÇÃO DIRETA. PROVA
DO DOLO E DA EFETIVA LESÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DO  OBJETO  CONTRATADO.
Configura  ato  de  improbidade  administrativa  a
conduta  de  frustrar  a  realização  de  procedimento
licitatório,  mediante  a  contratação  direta  de
pessoa  jurídica  fora  das  hipóteses  legais  de
dispensa  ou  inexigibilidade  de  licitação,  com
prejuízo  ao  erário  (art.  10,  VIII,  da  Lei  nº.
8.429/92). 
É indevida a contratação por dispensa de licitação,
fundada no art. 24, XIII, da Lei nº. 8.666/93, de
pessoa  jurídica  destituída  de  inquestionável
reputação ético-profissional, cujo estatuto social
não previa finalidade voltada à pesquisa, ensino,
desenvolvimento  ou  recuperação  social  do  preso,
sendo  posteriormente  modificado  com  o  intuito
exclusivo  de  viabilizar  a  contratação  direta  por
ente público municipal. 
Diante das provas incontestáveis a respeito do dolo
e da efetiva lesão ao erário, incumbia aos réus
provar a plena execução do objeto contratado, de
modo  a  elidir,  ou  pelo  menos  mitigar,  a
responsabilidade  por  ato  de  improbidade
administrativa,  por  força  do  art.  333,  II,  do
CPC/1973 (art. 373, II, do CPC/2015), o que não se
confunde com inversão do ônus da prova. Apelações
improvidas.  Sentença  mantida.  (Classe:  Apelação,
Processo:  0011779-73.2007.8.05.0039,  Relator  (a):
Rosita  Falcão  de  Almeida  Maia,  Terceira  Câmara
Cível, Publicado em: 11/10/2016)

Trechos do voto

“Trata-se  de  apelações  interpostas  contra  a
sentença  que  julgou  procedentes  os  pedidos
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formulados  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da
Bahia  em  ação  civil  pública,  para  condenar  os
réus/apelantes pela prática de ato de improbidade
administrativa tipificado no art. 10, VIII, da Lei
nº.  8.429/92,  tendo  em  vista  as  irregularidades
relativas à contratação por dispensa de licitação
da  segunda  apelante,  Fundação  Humanidade  Amiga  –
Fhunami, à época em que o primeiro apelante, Luiz
Carlos  Caetano,  ocupava  o  cargo  de  prefeito
municipal.
Como  é  cediço,  a  Constituição  Federal  impõe  à
Administração Pública o dever de promover licitação
pública,  que  assegure  igualdade  de  condições  a
todos os concorrentes, para a realização de obras,
serviços,  compras  e  alienações,  excetuando-se,
apenas  e  tão  somente,  os  casos  especificados  na
legislação:
[…] 
A despeito das exigências constitucional e legais,
são inúmeros os casos de contratações irregulares
no país, notadamente através de fraudes envolvendo
as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, com o
objetivo  de  beneficiar  pessoas  determinadas,  às
custas do erário.
[…] 
Fixadas  essas  considerações  introdutórias,  emerge
dos autos que o Ministério Público do Estado da
Bahia instaurou inquérito civil para investigar a
celebração  de  convênio  entre  a  segunda  apelada,
Fundação Humanidade Amiga – Fhunami, e o Município
de  Camaçari,  voltado  à  confecção  de  camisas  e
mochilas para os alunos da rede pública de ensino,
no âmbito do "Projeto Mochila Amiga”. 
O contrato nº. 0107/2007 (fls. 43/49), firmado em
07 de março de 2007, previu a prestação de serviços
de confecção de 128.320 camisas com manga e 45.000
mochilas, pelo valor total de R$ 1.292.974,40, e
foi  celebrado  mediante  dispensa  de  licitação,
conforme  o  termo  de  dispensa  nº.  031/2007  (fl.
100), fundamentado no art. 24, XIII, da Lei nº.
8.666/93 […] 
Após a instrução do inquérito civil, com a juntada
de  vasto  acervo  documental  e  a  colheita  de
depoimentos  (fls.  07/324),  o  Ministério  Público
propôs a presente ação civil pública por ato de
improbidade administrativa, voltado à condenação do
ex-prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano, e a
Fundação Humanidade Amiga – Fhunami, representada
pela presidente Rita de Cássia Papaiz, pela prática
da conduta tipificado no art. 10, VIII, Lei nº.
8.429/1992 (transcrita acima).
[…] 
Como visto, para a dispensa de licitação prevista
no  art.  24,  VIII,  da  Lei  nº.  8.666/93,  é
imprescindível  que  a  contratada  preencha  alguns
requisitos:  (i)  ser  uma  instituição  brasileira
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incumbida  regimental  ou  estatutariamente  da
pesquisa,  do  ensino  ou  do  desenvolvimento
institucional,  ou  instituição  dedicada  à
recuperação social do preso; (ii) ser detentora de
inquestionável  reputação  ético-profissional;  e
(iii) não ter fins lucrativos.
Em  virtude  do  extenso  trabalho  investigativo  do
Ministério  Público,  é  possível  afirmar  que  a
Fundação  Humanidade  Amiga  –  Fhunami,
definitivamente,  não  apresentava  “inquestionável
reputação  ético-profissional”;  pelo  contrário,
tratava-se  de  uma  pessoa  jurídica  obscura,  sem
patrimônio ou atividades concretas, constituída no
Município de Araci, ou seja, em localidade diversa
do Município de Camaçari.
Até poucos meses antes da contratação, a Fhunami
tinha a denominação de “Grupo Cultural Kit Dance” e
objetivos relacionados à promoção da arte, dança e
espetáculos de expressão (fls. 132/140), ou seja,
não  se  encontrava  “incumbida  regimental  ou
estatutariamente  da  pesquisa,  do  ensino  ou  do
desenvolvimento  institucional”.  Além  disso,  podia
ser  considerada  inativa,  já  que  não  desempenhava
qualquer atividade.
A reforma estatutária deu-se apenas no ano de 2006,
com o objetivo de adequar-se às exigências legais
para a contratação no Projeto Mochila Amiga. Neste
sentido,  destaco  a  conveniente  inserção,  no  art.
57,  §  1º,  VIII,  do  novo  Estatuto  Social  (fls.
17/36),  de  previsão  relacionada  à  “produção  e
confecção  de  vestuário,  estamparia,  produtos
artesanais,  bem  como  a  confecção  de  mochilas,
bolsas e similares”. No mais, apesar do nome, a
pessoa jurídica nunca foi uma fundação, mas sim de
uma associação.
Além do contrato com o Município de Camaçari, a
Fhunami  celebrou  apenas  um  negócio  jurídico,  a
saber, um convênio com o Ministério da Educação,
destinado à alfabetização, cujas circunstâncias o
tornam  no  mínimo  suspeito:  embora  o  projeto  não
tenha sido executado pela Fundação, esta recebeu o
valor de R$ 130.000,00, repassando-o posteriormente
a uma ONG, para que esta se cumprisse a obrigação
contratual que aquela assumiu.
[…] 
Logo após a suspensão da eficácia do contrato, por
decisão do Juízo  a quo, no bojo da presente ação
civil  pública,  a  Fhunami  simplesmente  “fechou  as
portas”,  o  que  reforça  a  tese  ministerial,  no
sentido de que fora constituída unicamente com o
objetivo  de  executar  o  Projeto  Mochila  Amiga,  e
demonstra a ausência de “inquestionável reputação
éticoprofissional”,  necessária  à  dispensa  de
licitação.
[…] 
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Não  há  dúvidas,  portanto,  de  que  a  Fhunami  não
preenchia  os  requisitos  para  ser  contratada  por
dispensa de licitação, na forma do art. 24, VIII,
da Lei nº. 8.666/93. Ademais, em razão da natureza
do  objeto  contratado  (confecção  de  camisas  e
mochilas) e da multiplicidade de empresas sediadas
no Município de Camaçari, o maior polo industrial
do Estado da Bahia, verifica-se que a licitação não
era só possível, como também desejável, de modo a
alcançar  a  proposta  mais  vantajosa  para  o  ente
público.
[…] 
Mesmo diante de tais flagrantes irregularidades, o
prefeito municipal, Luiz Carlos Caetano, concordou
com o teor do parecer, apôs a sua assinatura no
termo  de  dispensa  de  licitação  (fl.  100)  e  no
contrato  (fl.  53),  e  autorizou  a  realização  de
despesas, no valor total de R$ 1.292.974,40 (fl.
56),  dos  quais  R$  304.210,00  foram  repassados  à
contratada, sendo que a entrega do restante só não
se efetivou graças à ação do Ministério Público e
do Juízo a quo.
Não  há,  nos  autos,  elementos  que  indiquem  o
enriquecimento  ilícito  do  ex-prefeito  com  o
contrato em testilha, o que, todavia, não retira o
caráter  improbo  do  ato,  tendo  em  vista  a
tipificação legal da conduta lesiva ao patrimônio
público (art. 10, VIII, da Lei nº. 8.429/92).
O  gestor  tinha  total  conhecimento  das
circunstâncias concernentes à contratação, restando
claramente delineado o elemento subjetivo doloso,
ou seja, a consciência e a vontade de praticar o
ato  em  desacordo  com  a  legislação  (no  caso,  a
contratação direta por dispensa de licitação fora
das hipóteses autorizadas por lei).
[…] 
Em  sendo  assim,  resta  provada  a  existência  de
prévio ajuste entre os apelantes, com o objetivo
deliberado de frustrar o procedimento licitatório,
tomando-se o cuidado de recobrir essa conduta com
um  falso  manto  de  legalidade  (ou  seja,  a
contratação direta de uma “fundação humanitária”).
Ressalto  que  a  inobservância  do  procedimento
licitatório impediu que a Administração obtivesse a
proposta mais vantajosa e causou efetivos prejuízos
ao erário, o que resta sobejamente demonstrado nos
autos.
Nesse sentido, destaco que a mão de obra contratada
pela  Fhunami  -  composta  pelas  costureiras
profissionais do Município -, recebeu R$ 0,90 por
cada camisa confeccionada, embora a contraprestação
praticada  no  mercado  correspondesse  a  apenas  R$
0,20 por camisa, ou seja, um valor mais de quatro
vezes menor.
Ademais,  embora  o  valor  repassado  pelo  Município
(R$ 304.210,00) fosse suficiente para a confecção
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de 10.350 mochilas e 30.500 camisas (fl. 291), a
Fhunami não produziu tal quantidade e, além disso,
não adotou as cautelas necessárias à conservação da
matéria-prima sobressalente, pelo que esta veio a
perder-se.” (grifos no original).

O contexto delineado revela, assim, a presença de todos

os  elementos  fático/normativos  que  configuram  a  causa  de

inelegibilidade suscitada (artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da

Lei  Complementar  n.  64/90),  quais  sejam:  (a)  decreto  de

suspensão  dos  direitos  políticos por  meio  de  (b)  comando

emanado  de  órgão  judicial  colegiado,  decorrente  de  (c)  ato

doloso de improbidade administrativa que importe (d) lesão ao

patrimônio público e enriquecimento ilícito. 

Na espécie, enfim, verifica-se que o acórdão e voto

proferidos demonstram, estreme de dúvidas, a natureza dolosa

do  ato  de  improbidade,  bem  como  o  prejuízo  ao  Erário  e  o

enriquecimento  indevido  –  máxime  em  relação  a  terceiros

beneficiados  com  a  contratação.  E  ainda  que  a  decisão  do

Tribunal não deixasse explícito tais aspectos, é cediço que a

própria  Justiça  Eleitoral  teria  autoridade  para  fazê-lo,

conforme  orientação  jurisprudencial  firmada  em  torno  da

matéria. Vejamos:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. VEREADOR. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ART. 1°, 1, L, DA LC
N° 64/90. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO
PRESENTES.  RATIO  DECIDENDI.  INELEGIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 
1.Conforme  iterativa  jurisprudência  desta  Corte,
reafirmada para o pleito de 2016, no julgamento do
REspe n° 50-39/CE, para a incidência da alínea 1 do
art. 10 do inciso 1 da LC n° 64/90, é necessária a
existência  simultânea  do  dano  ao  Erário  e  do
enriquecimento ilícito, em proveito próprio ou de
terceiro,  ainda  que  a  condenação  cumulativa  não
conste  expressamente  da  parte  dispositiva  da
decisão condenatória. 
2.In casu, a Justiça Comum, por meio de seu órgão
colegiado,  condenou  o  recorrente  pela  prática  de
improbidade administrativa, nos termos do disposto
nos  arts.  90,  10  e  11  da  Lei  n°  8.429/92,  ao
aplicar-lhe a sanção de suspensão dos seus direitos
políticos e a proibição de contratar com o Poder
Público. 
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3.Ainda que não haja condenação de multa civil e
ressarcimento  do  Erário,  é  possível  extrair  da
ratio  decidendi  a  prática  de  improbidade
administrativa  na  modalidade  dolosa,  com  dano  ao
erário e enriquecimento ilícito. 
4.O recorrente intermediou a contratação direta de
empresa com a prefeitura de Itutinga/MG, ato que
burla  a  exigência  de  licitação  pública;  assim,
desprezou, neste  caso, a seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública. 
5.Para  intermediar  a  negociação  entre  o  agente
público  e  a  empresa  contratada,  o  recorrente
recébeu o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Desse  modo,  ficou  configurado  o  enriquecimento
ilícito  previsto  no  art.  l,  1,  1,  da  Lei
Complementar n° 64/90. 
6.Recurso  especial  desprovido.  (Recurso  Especial
Eleitoral  nº  29676,  Acórdão,  Relator(a)  Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:  DJE
-  Diário  de  justiça  eletrônico,  Tomo  167,  Data
29/08/2017, Página 25).

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
CARGO. PREFEITO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA
NO ART. 1o, I, L, DA  LC Nº 64/90. AGRAVO DE JOÃO
CARLOS  REIS  DE  CARVALHO.  PEDIDO  DE  INTERVENÇÃO.
ASSISTÊNCIA  SIMPLES.  DESISTÊNCIA.  PEDIDO
PREJUDICADO.  AGRAVO  NÃO  CONHECIDO.  AGRAVO  DE
ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA PAGANELLI. ELEIÇÕES
2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. CARGO
DE PREFEITO. ART. 1º, I, L, DA LC nº 64/1990. ATO
DOLOSO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  LESÃO  AO
ERÁRIO  E  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  REQUISITOS
CUMULATIVOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA CAUSA RESTRITIVA
DA  CIDADANIA  PASSIVA.  DECISÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.1.   O  art.  1º,  I,  l,  da  Lei
Complementar  nº  64/90  pressupõe  o  preenchimento
cumulativo  dos  seguintes  requisitos:  (i)  a
condenação  por  improbidade  administrativa,
transitada  em  julgado  ou  proferida  por  órgão
colegiado, (ii) a suspensão dos direitos políticos,
(iii) o ato doloso de improbidade administrativa,
(iv)  a  lesão  ao  patrimônio  público  e  (v)  o
enriquecimento  ilícito.2.   A  cognição  realizada
pelo  juiz  eleitoral  depende  do  elemento  do  tipo
eleitoral analisado, ampliando-a ou reduzindo-a, de
ordem a franquear a prerrogativa de formular juízos
de valor acerca da ocorrência in concrecto de cada
um  deles.3.   A  análise  da  configuração  no  caso
concreto da prática de enriquecimento ilícito pode
ser realizada pela Justiça Eleitoral, a partir do
exame  da  fundamentação  do  decisum  condenatório,
ainda  que  tal  reconhecimento  não  tenha  constado
expressamente  do  dispositivo   daquele
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pronunciamento judicial (AgR-AI nº 1897-69/CE, Rel.
Min. Luciana Lóssio, DJe de  21.10.2015; RO  nº
380-23/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS
em 12.9.2014).4.  A constatação da ocorrência (ou
não) do dano ao erário ou do enriquecimento ilícito
se  situa  entre  os  requisitos  que  habilitam  o
magistrado  eleitoral  a  exarar  juízo  de  valor
concreto,  de  forma  a  ampliar  a  sua  cognição,
notadamente  nas  hipóteses  em  que  o  acórdão  for
omisso  acerca  da  ocorrência  desses  elementos  ou
sempre que o fizer de forma açodada, sem perquirir
as particularidades das circunstâncias de fato. 5.
As condutas consignadas no decisum condenatório da
Justiça  Comum  viabilizam  a  conclusão  da  prática
dolosa  de  atos  que  importaram  dano  ao  erário  e
enriquecimento  ilícito,  na  medida  em  que
reconhecida a ilegalidade da dispensa de licitação
em  benefício  de  empresa  interposta,  o
superfaturamento  dos  serviços  prestados e  a
ausência de comprovação da destinação de parte dos
valores pagos pela prefeitura à referida empresa.6.
O  enriquecimento  ilícito  de  terceiro  decorre
inapelavelmente das aludidas condutas, seja por ter
percebido  valores  maiores  do  que  os  efetivamente
devidos, seja pelos serviços superfaturados, seja
pela  ausência  de  comprovação  da  destinação  de
valores pagos pela prefeitura para execução de tais
serviços. 7.  Com efeito, reforço que a conduta
imputada  ao  ora  Agravante  como  ímproba  importou
dano  ao  erário  e  enriquecimento  ilícito  de
terceiro,  porquanto  consubstanciou  prática  dolosa
ilegal  por  meio  da  qual  houve  malversação  dos
recursos públicos, bem como resultou na obtenção,
por terceiro, de vantagem patrimonial indevida. Tal
prática, por certo, além de vulnerar os princípios
da administração pública, causou, repito, lesão ao
erário  e  enriquecimento  ilícito  em  proveito  de
terceiros.8.   In  casu,  a)   O  Tribunal  Regional
Eleitoral de Minas Gerais manteve o indeferimento
da  candidatura  de  Adilson  Gonçalves  de  Oliveira
Paganelli,  ante  a  incidência  da  hipótese  de
inelegibilidade  prevista  no  art.  1º,  inciso  I,
alínea l, da LC nº 64/90, sob o fundamento de que o
ato  reputado  como  ímprobo  praticado  pelo  ora
Agravante   (i.e.,  consubstanciada  na  dispensa
indevida de licitação, quando prefeito do Município
de Conceição do Rio Verde/MG, a fim de contratar de
artistas,  por  meio  de  empresa  interposta,  para
participar de evento pelo centenário do município
em questão) implicou, de forma concomitante, lesão
ao  erário  e  enriquecimento  ilícito.  b)   A
circunstância  de  existir  decisão  proferida  pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso em
Habeas Corpus (RHC nº 48.916/MG), que asseverou a
atipicidade da conduta, não vincula o juízo exarado
pela Justiça Comum nos autos da ação de improbidade
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administrativa,  dado  que  se  trata  de  exames
distintos e inconfundíveis. b.1)  De um lado, o
aresto condenatório da Justiça Comum consignou que
a  conduta  perpetrada  configurou  ato  doloso  de
improbidade  administrativa  -  conclusões  mantidas
pela  Corte  Regional  Eleitoral,  nos  seguintes
termos:   O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas
Gerais,  ao  debruçar-se  sobre  o  conteúdo  fático-
probatório  dos  autos,  concluiu  presentes,  na
hipótese, os requisitos necessários à configuração
da causa de inelegibilidade inserta no  art. 1°,
inciso I, alínea l, da LC n° 64/90, razão pela qual
indeferiu o registro de candidatura do Recorrente.
Observe-se o que consignado (fls. 423-426):"Sendo
assim, ainda que in casu a tipificação tenha sido
feita com base apenas nos arts. 10 e 11 da Lei no
8.429/92,  a  e.  Corte  Superior  Eleitoral  tem
admitido a incidência da inelegibilidade prevista
no  art.  1°,  inciso  I,  alínea  'I',  da  Lei
Complementar no 64/90 quando for possível extrair o
enriquecimento ilícito ? disposto no  art. 9º - da
fundamentação da decisão condenatória. No tocante
ao  DOLO,  o  r.  Acórdão  prolatado  pela  Primeira
Câmara  Cível  do  colendo  Tribunal  de  Justiça  de
Minas Gerais (doc. fls. 149/158), de relatoria do
Des. Alberto Vilas Boas, estabeleceu à fl. 156-v
que:Não há dúvida acerca do dolo, eis [sic] que as
contratações  são  objeto  de  consciente  vontade,
conduzida  no  sentido  de  propiciar  benefício
indevido  aos  proprietários  e  representantes  da
Pottência  Estrutura  e  Eventos.O  então  Prefeito
Municipal agiu com dolo, eis [sic] que alguns dos
acertos  são  anteriores  ao  parecer  sobre  a
inexigibilidade,  e  que  contratou  e  autorizou
pagamentos  mesmo  sabedor  de  todas  as  nuances  do
contrato - que não visava apenas a apresentação de
artistas - mesmo tendo ciência das recomendações do
Ministério  Público   (f.  18/19)  acerca  da
necessidade de licitação. (g.n.) Quanto à LESÃO AO
PATRIMÔNIO PÚBLICO, extrai-se do v. Acórdão, fls.
155 e 157, que o ato de improbidade administrativa
praticado  por  Adilson  Gonçalves  de  Oliveira
Paganelli  decorreu  da  dispensa  indevida  de
licitação, em total afronta ao disposto no art. 25,
inciso  III,  da  Lei   no  8.666/93.  Vejamos.A
utilização  de  procuração  e  declarações  de
exclusividade limitadas ao período ou à data dos
shows apenas demonstra que a ré Potência agiu como
intermediária de contratação que poderia ter sido
realizada  diretamente  pelo  Município  e,  tendo
ocorrido de modo diverso, gerou prejuízo de monta
aos  cofres  públicos.  Restou  provado  no  processo,
outrossim, que o princípio da economicidade - e por
conseguinte os da legalidade e da moralidade - foi
desrespeitado  porquanto  o  Município  pagou  por
alguns dos shows quantias muito superiores às de
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mercado eu [sic] cachê efetivamente pago é muito
inferior  ao  que  foi  contratado.  Esta  realidade
evidencia  o  prejuízo  ao  erário  causado  pelo
primeiro  réu  na  condição  de  Prefeito;  se  a
contratação tivesse se dado diretamente, os valores
pagos com dinheiro público seriam muito inferiores.
(...) A anulação do contrato deve ser mantida, eis
[sic] que evidenciada a ilegalidade na dispensa da
licitação, em franca violação ao art. 25, III da
Lei de Licitações. (g.n.) Desta forma, da detida
leitura  da  decisão  proferida  pelo   e.  TJMG  nos
autos no 1.0177.12.000784-0/002,  fls. 155-v e 156-
v,  o  prejuízo  ao  Erário  resta  claramente
evidenciado. Analisando-se os argumentos das partes
e os comprovantes de pagamento de cachês e demais
elementos  de  prova  é  inexorável  reconhecer  o
significativo dano ao patrimônio público.Os valores
pagos  pelo  Município  não  foram,  como  deveriam,
destinados ao pagamento da contratação de artistas,
mas  também  as  diárias,  alimentação,  estrutura,
seguranças,  sobrando  ainda  inexplicados  valores
cujo destino não se demonstrou.(...) Conforme antes
exposto, se se perquirir onde está a improbidade
administrativa nos fatos, é de fácil percepção quem
caso  o  Município  tivesse  formalizado  contratação
direta,  sem  intermediários,  teria  gasto  quantias
muito  inferiores  aos  R$  740.000,00  dispendidos.
Ainda, no que tange ao ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, o
c.  Tribunal  Superior  Eleitoral  tem  admitindo  que
este  seja  em  proveito  próprio  ou  de  terceiros
beneficiados  pelo  ato  de  improbidade
administrativa.[...] Sendo assim, como já destacado
pelo M.M. Juiz Eleitoral em sua r. decisão, ainda
que o reconhecimento do enriquecimento ilícito não
tenha constado da parte dispositiva do v. Acórdão,
restou patente que o excedente dos valores pagos
aos artistas destinaram-se a beneficiar a empresa
Potência Estrutura e Eventos Ltda., que, inclusive,
foi  condenada  solidariamente  na  devolução  de
valores  percebidos  em  excesso.  […]  11.  Agravo
interno  de  João  Carlos  Reis  de  Carvalho  não
conhecido e Agravo interno de Adilson Gonçalves de
Oliveira  Paganelli  desprovido.  (0000188-
07.2016.6.13.0084   RESPE  -  Agravo  Regimental  em
Recurso Especial Eleitoral nº 18807 - CONCEIÇÃO DO
RIO  VERDE  -  MG  -Recurso  Especial  Eleitoral  nº
18807, Acórdão de 31/08/2017, Relator(a) Min. Luiz
Fux,  Publicação:   DJE  -  Diário  de  justiça
eletrônico,  Tomo  188,  Data  28/09/2017,  Página
81/84)

III.3 – DA CONFIRMAÇÃO DA INELEGIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA

PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO

TJ/BA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
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 Conforme anteriormente relatado, o recorrido, no curso do

processamento do presente feito, mais especificamente antes de

proferida  decisão  pela  Corte  Regional,  logrou  afastar  os

efeitos da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da LC

64/90,  por  meio  de  decisão  da  presidência  do  TJ/BA,  que

atribuiu efeito suspensivo ao recurso especial interposto no

bojo da ACP n.  0011779-73.2007.8.05.0039. 

Ocorre que o cenário restou novamente modificado, dessa

vez após decisão colegiada do TRE/BA. O Superior Tribunal de

Justiça,  por  meio  da  decisão  monocrática  proferida  pela

Ministra Assusete Magalhães (Resp nº 1762794/BA), apreciou o

apelo  especial  e,  ao  negar-lhe  provimento,  fez  cessar  os

efeitos suspensivos da decisão condenatória, verbis:

“[…]
Ademais, "o enfrentamento das alegações atinentes à
caracterização  de  ato  de  improbidade
administrativa, sob as perspectivas objetiva - de
existência  ou  não  de  prejuízo  ao  erário  e  de
ocorrência  ou  não  de  enriquecimento  ilícito  -  e
subjetiva - consubstanciada pela existência ou não
de  elemento  anímico  -  demanda  inconteste
revolvimento  fático-probatório"  (STJ,  AgInt  no
AREsp 1.036.921/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2017).
Registre-se,  por  oportuno,  que  há  entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que "a indevida dispensa de licitação,
por impedir que a administração pública contrate a
melhor proposta, causa dano in re ipsa, descabendo
exigir  do  autor  da  ação  civil  pública  prova  a
respeito  do  tema"  (STJ,  Resp  817.921/SP,  Rel.
Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de
06/12/2012). Nesse sentido: STJ, REsp 1.130.318/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de 27/04/2011.
Por  fim,  é  de  se  acrescer,  quanto  à  alegada
contrariedade ao art. 12, II, da Lei de Improbidade
Administrativa, que "a jurisprudência desta Corte é
uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria
das  sanções  aplicadas  em  ações  de  improbidade
administrativa implica reexame do conjunto fático-
probatório  dos  autos,  o  que  esbarra  na  Súmula
7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais,
da  leitura  do  acórdão  recorrido,  exsurge  a
desproporcionalidade  entre  o  ato  praticado  e  as
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sanções aplicadas,  o que  não é  o caso  vertente"
(AgRg no AREsp 435.657/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe
22/05/2014).
Na hipótese vertente, não há falar em inobservância
dos  princípios  da  razoabilidade  e  da
desproporcionalidade,  pois  correspondente  a  pena
aos fatos praticados.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º,
II,  do  RISTJ,  conheço  parcialmente  do  Recurso
Especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento”.
I.
Brasília (DF), 19 de setembro de 2018.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
Relatora” (negritos acrescidos).

  Logo, a inelegibilidade cominada ao recorrido, decorrente

da prática dos ato doloso de improbidade administrativa, com

dano  ao  erário,  é  consectário  lógico  e  indissociável  dos

efeitos  da  condenação  no  acórdão  originário  que  confirmou

sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ACP n.

0011779-73.2007.8.05.0039. 

  Conclui-se,  portanto,  de  todo  o  exposto,  que  o

candidato LUIZ CARLOS CAETANO deve ter o seu requerimento de

registro  de  candidatura  indeferido  porquanto  incidiu  em

hipótese de inelegibilidade, ao ser condenado pela prática de

ato doloso de improbidade administrativa, com dano ao erário,

em  decisão  colegiada  proferida  pelo  TJ-BA,  que  se  encontra

produzindo todos os seus efeitos jurídicos.

IV – DO PEDIDO

  Face ao exposto, o Ministério Público Eleitoral requer o

conhecimento  do  presente  Recurso  Ordinário,  bem  como  o  seu

provimento, para o fim de indeferir o registro de candidatura

do  recorrido  LUIZ  CARLOS  CAETANO,  uma  vez  que  se  encontra

inelegível. 

Salvador, 04 de outubro de 2018.

Cláudio Gusmão
Procurador Regional Eleitoral
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