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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR(A)  DESEMBARGADOR(A)  RELATOR(A)  E  DEMAIS
MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.

Processo eletrônico : 0601172-18.2018.6.17.0000
Candidato(a) : José Queiroz de Lima
Partido ou coligação : “O Pernambuco que você quer”
Relator(a) : Desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho 

PETIÇÃO INICIAL 15.263/2018/PRE/PE

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu representante ao final assinado,
nos autos do requerimento de registro de candidatura em epígrafe, vem à presença de Vossa
Excelência, com fundamento nos artigos 14, § 9º da Constituição da República, 3º, caput, da
Lei Complementar 64/1990 e 39 e seguintes da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral
23.548/2017,  propor,  no  quinquídio  legal,  a  presente  AÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO  DE
PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA em desfavor de  JOSÉ QUEIROZ DE
LIMA, já qualificado nos autos, aduzindo para tanto as razões abaixo expostas.

1 OS FATOS

Trata-se de requerimento de registro de candidatura, formulado pelo ora impugnado,
com o escopo de concorrer a cargo eletivo nas próximas eleições. Todavia, no caso concreto,
o impugnado incide em causa de inelegibilidade. 

O  impugnado  encontra-se  inelegível,  pois  nos  últimos  oito  anos  foi  condenado  à
suspensão  dos  direitos  políticos,  em  decisão  transitada  em  julgado,  por  ato  doloso  de
improbidade administrativa que importa lesão  ao patrimônio  público  ou  enriquecimento
ilícito, incidindo, portanto, na inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea l, da Lei
Complementar 64/1990.

Consoante  demonstra  documentação  anexa,  a  sentença  condenou  o  impugnado  à
suspensão dos direitos políticos por três anos em razão da prática de ato de improbidade
administrativa  (processo  originário  0011817-82.2010.8.17.04801),  com  ressarcimento  do

1 Disponível no site www.tjpe.jus.br:<https://srv01.tjpe.jus.br/consultaprocessualunificada/processo/>
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dano ao erário e tal  condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE), conforme acórdão publicado em 28 de maio de 20142.

Eis a parte dispositiva da sentença, bem como a ementa do acórdão que manteve a
condenação:

Sentença

Do mesmo modo, causa dano ao erário ao influir de qualquer forma para a aplicação
irregular de verba pública, havendo a subsunção de sua conduta à figura do art. 10, XI, in
fine,  da Lei  n.  8.429/1992.  Por derradeiro,  ao  violar  o princípio da impessoalidade,  o
agente infringe o dever jurídico previsto no art. 4º da Lei n. 8.429/1992 e, ipso facto, sua
conduta se coaduna ao art. 11, caput e inc. I, da Lei n. 8.429/1992. 

No primeiro dispositivo, ao violar um dos princípios referentes da atividade estatal e
infringir o dever de honestidade e lealdade às instituições ao empregar o dinheiro público
em desconformidade com o preceito constitucional; no segundo, ao "praticar ato visando
fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência",
pois atuara com desvio de poder (Obra citada, p. 372). 

Assim, havendo lesão ao erário e pelo desvio de finalidade da publicidade, que perdeu
seu caráter institucional,  repise-se, impõe-se o reconhecimento do ato de improbidade
consubstanciado no art. 10, XI, in fine, da LIA. 

Colhe-se  da  exordial  que  o  autor  pugnou  pela  procedência  do  pedido  para  que  o
demandado seja condenado as penas previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, inclusive, ao
ressarcimento dos danos causados ao erário. 

Sobre a penalidade aplicável, assim dispõe o art. 12, II, do diploma de regência: 

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações: [...] 

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil
de até duas vezes o valor do dano e 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 seja sócio majoritário, pelo prazo de
cinco anos; 

É entendimento consolidado e motivo de recente alteração da legislação em comento
(Lei  n.  12.120/09)  que  a  aplicação  das  penalidades  pode  ser  feita  isolada  ou
cumulativamente, a depender da gravidade do fato. Veja-se: 

"A regra geral  é  a cumulação das penas elencadas no art.  12 da Lei  n.º 8.429/92,
entretanto,  permite-se,  consoante  razões  devidamente  fundamentadas,  serem
aplicadas alternativamente, segundo princípio da proporcionalidade. (...) 

(TJSC, Apelação Cível n. , de Criciúma, rel. Des. Nicanor da Silveira, Primeira Câmara
de Direito Público, j. 7-10-2004). 

PROCESSUAL  CIVIL  -  ADMINISTRATIVO  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -
INTEMPESTIVIDADE - ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL - SANÇÕES DO
ART. 12 DA LEI DE IMPROBIDADE - CUMULAÇÃO DE PENAS. 

(...) 

2 Disponível no site www.tjpe.jus.br: <https://bit.ly/2wh5kW0>
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2. Consoante à jurisprudência desta Corte, as penas do art. 12 da Lei 8.429/92 não são
aplicadas necessariamente de forma cumulativa, do que decorre a necessidade de se
fundamentar o porquê da escolha das penas aplicadas, bem como da sua cumulação,
de acordo com fatos e provas abstraídos dos autos, o que não pode ser feito em sede de
recurso especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial do réu não conhecido e improvido o do Ministério Público (STJ,
REsp n. 658389/MG, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 26-6-2007, p. 3-8-
2007). Confiram-se julgados mais recentes, em que tal posição é mantida: (...)

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a aplicação das penalidades previstas
no art. 12 da Lei 8.429/1992 exige que o magistrado considere, no caso concreto, "a
extensão do dano causado,  assim como o proveito patrimonial  obtido pelo agente"
(conforme previsão expressa contida no parágrafo único do referido artigo). Assim, é
preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato
ímprobo  e  à  cominação  das  penalidades,  as  quais  podem  ocorrer  de  maneira
cumulativa ou não"

(AgRg  no  REsp  1242939/SP,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  HERMAN  BENJAMIN,  j.
24/05/2011). 

No caso, a condenação dos réus ao ressarcimento integral do dano, comprovado pelas
notas de empenho e gastos com a divulgação de todo o material é medida que se impõe,
devendo ser corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por
cento)  ao  mês,  a  partir  do  evento  danoso  desencadeador  da  ilicitude,  conforme
inteligência do art. 398 do Código Civil de 2002 e na forma dos enunciados 43 e 54 da
Súmula do STJ: "Enunciado 43. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a
partir da data do efetivo prejuízo. "Enunciado 54. Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. 

Com base nessas considerações, com fundamento nos arts. 37 da Constituição Federal,
art.  10  e  11  da  Lei  8.429/92,  e  art.  269,  I,  do  CPC,  frente  aos  ensinamentos  da
jurisprudência  acima  citados,  julgo  procedente  o  pedido  articulado  na  inicial,  para
condenar  os  requeridos,  cada  um,  às  penalidades  previstas  no  art.  12,  II,  da  Lei  n.
8.429/92 (LIA), pela prática de ato previsto no art. 10, XI, in fine, do referido diploma
legal, nos termos da fundamentação. 

Cumulativamente, nas sanções do art. 12, III, da LIA, ou seja, à suspensão dos direitos
políticos,  pelo  prazo  de  03  (três)  anos,  proibição  de  contratar,  receber  benefício,
incentivos fiscais ou creditícios diretos ou indiretos, junto ao poder público, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica, pelo mesmo prazo, pela prática de ato descrito em seu art.
11, caput e inc. I, da Lei n. 8.429/1992, após o trânsito em julgado do presente decisum. 

Acórdão

EMENTA: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO
PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CARUARU,  DA  EMPRESA  PUBLICITÁRIA  E  DO  SEU
SÓCIO-GERENTE  PELA  PRÁTICA  DOS  ATOS  DE  IMPROBIDADE  DE  LESÃO  AO
ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROPAGANDA
PUBLICITÁRIA  INSTITUCIONAL.  PROMOÇÃO  PESSOAL  DO  PREFEITO.  CUSTEIO
PELOS  COFRES  PÚBLICOS.  PRELIMINARES  REJEITADAS  À  UNANIMIDADE  DE
VOTOS. MÉRITO. RECONHECIMENTO, PELOS PRÓPRIOS APELANTES, DE QUE O
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TERMO "PROMESSA CUMPRIDA" INSERIDO EM UMA IMAGEM REPRESENTATIVA
DE UM CARIMBO NA PROPAGADA PUBLICITÁRIA EXECUTADA PELA  EMPRESA
APELANTE  REMETE  ÀS  PROMESSAS  DE  CAMPANHA  DO  ATUAL  GESTOR
MUNICIPAL.  DESVIRTUAMENTO  DA  PROPAGANDA  INSTITUCIONAL  CUSTEADA
PELOS  COFRES  PÚBLICOS.  BENEFÍCIO  PESSOAL  À  IMAGEM  POLÍTICA  DO
PREFEITO  MUNICIPAL  EM  DETRIMENTO  AO  PRÓPRIO  INTERESSE  PÚBLICO.
OFENSA  AO  ART.  37,  §1º,  CF/88.  ATUAÇÃO  DELIBERADA  EM  DESRESPEITO  ÀS
NORMAS  LEGAIS  E  CONSTITUCIONAIS.  DESCONHECIMENTO  INESCUSÁVEL.
ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA ENTRE
AS ESFERAS CÍVEL E ELEITORAL. ATOS DE IMPROBIDADE POR OFENSA AOS
PRINCÍPIOS REGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POR LESÃO AO
ERÁRIO. NÃO RESPONSABILIZAÇÃO, APENAS, DO SÓCIO-GERENTE DA AGÊNCIA
PUBLICITÁRIA.  SANÇÕES.  DOSIMETRIA.  ADEQUAÇÃO  E  EFICÁCIA.  GRAU  DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. GRAVIDADE. MEDIDAS SANCIONATÓRIAS DE
EFETIVA REPRIMENDA E DE INIBIÇÃO AO COMETIMENTO DE NOVAS INFRAÇÕES.
RAZOABILIDADE.  APELAÇÃO  CÍVEL  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO.  APELAÇÃO  CÍVEL CONJUNTA DA AGÊNCIA  PUBLICITÁRIA E DO
SEU SÓCIO-GERENTE QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 

1  -  Com  base  na  inteligência  do  art.  3º,  da  Lei  nº  8.429/92,  há  de  se  reconhecer  a
legitimidade  passiva  da  empresa  Arcos  Propaganda  Ltda.  e  do  seu  sócio-gerente  ora
apelantes para figurarem neste feito, recaindo sobre o mérito recursal a análise sobre se
eles incidiram ou não na prática dos atos de improbidade administrativa aqui apontados.
Preliminares  de ilegitimidade  passiva daqueles  apelantes  rejeitadas  à  unanimidade  de
votos; 

2 - Em sendo o juiz o destinatário da prova, e considerando que, de fato, no caso concreto,
todas as questões fáticas que sustentam a causa estão devidamente comprovadas pelos
documentos que lhe serviram à instrução, onde é certo que basta o dolo lato sensu ou
genérico  para  se  reconhecer  como  ímproba  uma  conduta  ofensiva  aos  princípios  da
Administração  Pública  (vide  REsp  1293280/RS e  AgRg  no  AREsp 84314/SC),  tem-se
como  forçoso  rechaçar  as  preliminares  de  nulidade  da  sentença  por  cerceamento  de
defesa suscitada por todos os apelantes. Decisão unânime; 

3 - Assim como "(...) o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das
partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão" (AgRg no AREsp 288708/SP),  as  impugnações  trazidas  pela  parte recorrente
devolvem a matéria impugnada em sede de apelo neste Juízo ad quem, daí porque, seja
como for, inexiste falar na nulidade da sentença em reapreço sob a descabida assertiva da
negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada de forma indiscrepante; 

4 - Conquanto tenham sido subcontratados pela empresa ora apelante a fim de prestarem
serviços capazes de viabilizar a sua atividade publicitária, decerto que os prestadores de
serviço  terceirizados  não  detêm  qualquer  relação  jurídica  para  com  a  Administração
Pública  Municipal,  eis  que sabidamente estranhos ao  contrato  administrativo  firmado
entre a Prefeitura de Caruaru e a agência de publicidade Arcos Propaganda Ltda., assim
como ao próprio exercício criativo da atividade publicitária em questão. Preliminar de
nulidade do processo por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário que se
rejeita à unanimidade; 

5 - Considerando que a decisão proferida na Reclamação nº 2.138/STF não possui efeito
vinculante e nem eficácia erga omnes, bem como, ainda, que a repercussão geral admitida
sobre  essa  matéria  ainda  não  restou  solucionada  perante  a  Corte  Maior,  filia-se  ao
posicionamento consolidado no STJ e pelo qual "É firme a orientação no sentido de que a
Lei  n.  8.429/92 é  aplicável  aos  agentes  políticos  municipais,  tais  como prefeitos,  ex-
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prefeitos e vereadores." (AgRg no AREsp 218814 / MG). Preliminar de inaplicabilidade da
LIA aos agentes políticos (prefeitos municipais) rejeitada de maneira indiscrepante; 

6 - Mérito. 

A controvérsia existente nos autos reside em saber se a propaganda publicitária de cunho
institucional  realizada  em  nome  do  Município  de  Caruaru  pela  empresa  Arcos
Propaganda  Ltda  teria  ou  não  redundado  em  promoção  pessoal  do  seu  gestor  e
consequente ofensa ao art. 37, §1º, CF/88, bem assim se tal conduta repercutiria não só
na prática de atos atentatórios aos princípios da administração pública, mas também na
apontada lesividade ao patrimônio público pelo seu indevido custeio através do erário
municipal, recaindo sobre os seus responsáveis e/ou beneficiários as penalidades da Lei
de Improbidade Administrativa; 

7  -  In  casu,  vislumbra-se  da  extensa  prova  documental  colacionada  aos  autos,
notadamente  as  fotografias  dos  outdoors  e  dos  anúncios  publicitários  veiculados  em
outbus  e  jornais  (vide  fls.  62/66),  que  a  propaganda  institucional  do  Município  de
Caruaru, conquanto se prestasse, em tese, à sugerida publicidade das ações e/ou obras
daquele  ente  público,  se  destinou,  na  realidade,  e  intencionalmente  (!),  à  promoção
pessoal  do  agente  político  ora  apelante.  Com  efeito,  independente  da  controvérsia
respeitante ao uso em si de símbolos e de logomarca pela atual gestão municipal (e cuja
presença, por si só, não se tem como suficiente à configuração de uma conduta ímproba),
é certo que se fez incluir naquela propaganda oficial o termo "PROMESSA CUMPRIDA"
inserido em uma imagem representativa de um carimbo, o que remete às promessas de
campanha do prefeito municipal  quando ainda se apresentava como candidato àquele
cargo eletivo (tal qual reconhecido nas razões recursais da Arcos Propaganda Ltda. e na
manifestação  da  própria  Municipalidade  em resposta  à  Recomendação  Ministerial  nº
03/09) e, mais ainda, serve ao culto à sua própria imagem pessoal, transmitindo-a para o
eleitorado  na  figura  de  um  bom  gestor,  com  o  indisfarçável  intuito  de  amealhar
dividendos políticos para si e seus correligionários; 

8 - Com tais razões, tem-se como definitivamente comprovada não apenas a promoção
pessoal do Prefeito de Caruaru através da aludida propaganda institucional publicitária
daquele Município, mas também a presença do dolo genérico nesse agir,  tanto da sua
parte, quanto da agência publicitária aqui igualmente apelante, eis que, não obstante a
recalcitrância de ambos em reconhecer tal conduta como ímproba, eles demonstraram
pleno conhecimento, desde o princípio, do verdadeiro contexto da inserção daquele termo
"promessa cumprida" no material  publicitário institucional  em questão, atuando, pois,
com manifesta vontade de realizar conduta visivelmente ofensiva às normas legais e aos
princípios  regentes  da  Administração  Pública,  dentre  os  quais  a  legalidade,  a
impessoalidade e a moralidade administrativa; 

9  -  Sendo  assim,  uma  vez  plenamente  conscientes  de  que  a  inserção  daquele  termo
("promessa cumprida") nunca se referiu à Administração, mas sim à figura pessoal do
atual gestor municipal como prestação de contas de suas promessas de campanha, e em
sendo  vedada  a  subcontratação,  pela  Arcos  Propaganda  Ltda.,  dos  serviços  afetos  à
criação/concepção das ações de publicidade (vide a cláusula contratual quinta, item "i"),
forçoso reconhecer que a atuação de ambos (prefeito e agência publicitária) há de ser tida
como  ímproba,  ante  a  ofensa  aos  ditames  do  §1º  do  art.  37  da  CF/88  e,
consequentemente, aos citados princípios da Administração elencados no art. 11, LIA, eis
que a simples atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento
é inescusável - quanto mais para quem atua no cargo máximo da gestão municipal e/ou
exerce  atividade  empresarial  publicitária  voltada  ao  setor  público  (!)  -,  evidencia  a
presença do dolo capaz de sancioná-los pela prática daquela conduta ímproba, inclusive
para efeitos de ressarcimento integral do dano; 
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10  -  Conquanto reconhecida  a  conduta ímproba  praticada  pelo  Prefeito  Municipal  de
Caruaru  e  pela  empresa  Arcos  Propaganda  Ltda.  por  ofensa  aos  princípios  da
Administração Pública,  tal  responsabilização não deve recair  sobre o sócio-gerente da
empresa publicitária. É que, inobstante tenha sido ele o representante daquela empresa na
celebração do contrato administrativo de prestação de serviços de comunicação firmado
com o Município de Caruaru, não consta dos autos a alegação de que seria ele o autor
intelectual na propaganda publicitária ora controvertida, assim como, de outra banda, é
certo que a sentença em apreço passou ao largo da temática respeitante à decretação da
invalidade daquele contrato, não obstante tal pretensão tenha sido deduzida nesta ACP.
Tais  circunstâncias,  somadas  ao  fato  de  que  a  parte  autora  se  mostrou  nitidamente
satisfeita com o desfecho obtido na instância de origem, eis que se contentou em apenas
pugnar, neste Juízo ad quem, pela manutenção da sentença em reapreço, retira qualquer
possibilidade de reconhecimento da conduta ímproba suso mencionada com relação à
pessoa  daquele  sócio-gerente  nesta  senda recursal,  até  porque,  frise-se,  enquanto não
sobrevier  -  a  essa  altura,  em  ação  diversa  (!)  -  a  hipotética  invalidação  do  contrato
administrativo em tela, sequer há de se falar que o lucro dele obtido pela empresa Arcos
Propaganda Ltda. e/ou pelo seu sócio-gerente seria(m) fruto de eventual ilicitude, quanto
mais que tal ato se qualificaria como uma conduta ímproba da sua (sócio-gerente) parte; 

11 - Frise-se, por oportuno, que, conquanto o Prefeito Municipal de Caruaru queira fazer
crer que a sua absolvição na seara eleitoral pela suposta prática de propaganda eleitoral
irregular teria amplitude suficiente para fazer incidir uma descabida e inimaginável "coisa
julgada" neste âmbito cível, com a consequente (e igualmente desarrazoada) alegação de
afronta da sentença ora vergastada ao princípio da segurança jurídica, é certo que tais
esferas são absolutamente independentes entre si, uma vez que o mesmo fato pode gerar,
nelas,  tutelas  a  diferentes  bens  jurídicos,  acarretando,  assim,  níveis  diversos  de
intervenção judicial; 

12 - Diante da constatação de que a propaganda institucional ora controvertida e custeada
pelos cofres públicos seria, na realidade, uma forma dissimulada de promoção pessoal à
imagem política do atual gestor municipal de Caruaru, tanto assim que as partes apelantes
foram categóricas em afirmar (senão confessar), em suas teses jurídicas de defesa, que as
obras e ações ali foram veiculadas como "promessa de campanha cumprida" (fl. 64), tem-
se como imperioso reconhecer  a  presença  do ato  de  improbidade por  lesão  ao  erário
público no caso em apreço. Afinal, se a distorção da finalidade estrita daquela propaganda
oficial  implica  no  desvirtuamento  do  próprio  caráter  informativo,  educativo  ou  de
orientação social  das obras e ações ali  divulgadas em prol da imagem pessoal daquele
agente político e em consequente detrimento aos interesses e ao patrimônio público da
própria  Municipalidade,  eis  que seus  limitados  recursos  foram utilizados  em proveito
pessoal do seu atual gestor, independente de quais sejam os reais e imediatos anseios da
população, imperioso reconhecer a presença da lesão ao erário no dispêndio de verba
pública em propaganda irregular, a repercutir no dever de ressarcimento do seu custeio à
Municipalidade; 

13  -  Nesse  contexto,  tanto  o  Prefeito  Municipal  quanto  a  agência  publicitária  Arcos
Propaganda Ltda. devem ser responsabilizados pelo ato de improbidade lesivo ao erário
público, recaindo novamente sobre ambos - o primeiro na qualidade de beneficiário direto
da propaganda irregular; o segundo na condição de responsável pela criação publicitária -
o  dever  de  ressarcir  aos  cofres  públicos  os  valores  irregularmente  despendidos  em
propaganda  oficial  do  Município  de  Caruaru  (a  serem  oportunamente  apurados  em
liquidação) voluntariamente desvirtuada da sua estrita finalidade, responsabilização essa
que,  todavia,  não  alcança  a  pessoa  do  sócio-gerente  da  empresa  publicitária,  pelas
mesmas razões dantes destacadas; 
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14 - No que tange à dosimetria na fixação das sanções em razão dos atos de improbidade
praticados pelo Prefeito Municipal de Caruaru e pela empresa Arcos Propaganda Ltda.,
tem-se que, conquanto a sentença em reapreço necessite, de fato, de parcial reforma para
trazer correlação e eficácia às sanções impostas aos diferentes agentes aqui condenados
por atos de improbidade administrativa, é de se reconhecer que, uma vez considerados o
grau de reprovabilidade da conduta, a atuação deliberada nesse agir e o objetivo público
da exemplariedade da resposta  judicial,  a  aplicação de tais  penalidades nem de longe
transborda do limite da razoabilidade, inclusive porque, a rigor,  foram elas fixadas no
patamar mínimo legal quanto aos seus respectivos prazos; 

15 - Com efeito, no que tange à pessoa do Prefeito Municipal de Caruaru, Sr. José Queiroz
de Lima, beneficiário direto da ilícita promoção pessoal e cuja postura recalcitrante na
esfera  administrativa  apenas  serviu  para  acentuar  o  caráter  deliberado  daquela  sua
ímproba  conduta,  tem-se  como  bem  posta  a  sua  condenação  às  sanções  de  (i)
ressarcimento integral do dano, (ii) suspensão dos direitos políticos por três anos e (iii)
proibição  de  contratar,  receber  benefício,  incentivos  fiscais  ou  creditícios  diretos  ou
indiretos,  junto  ao  poder  público,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa  jurídica,  pelo
mesmo prazo. Isso porque, a rigor, todas essas sanções não apenas encontram perfeita
adequação  ao  caso  concreto,  mas  servem,  inclusive,  à  efetiva  reprovabilidade  e
reprimenda  da  conduta  praticada  por  aquele  agente  político,  cuja  gravidade  bem  se
intensifica não apenas em razão da sua posição hierárquica de gestor da res publica e de
quem se esperaria  uma atuação exemplar na proteção/respeito às  normas legais  e ao
patrimônio público municipal frente aos integrantes da comunidade, mas também diante
da  lamentável  constatação  de  que  a  sua  atuação  deliberadamente  ofensiva  àqueles
preceitos em benefício pessoal à sua imagem política encontra precedente no âmbito deste
TJPE, qual seja, o DGO e AP nº 136753-1, oriundo de uma Ação Popular e julgado perante
a antiga 7ª CC/TJPE (atual 1ª CDP/TJPE) nos idos de 2010, pelo qual a referida parte
restou  condenada  a  ressarcir  pela  metade  o  custeio  da  propaganda  institucional  ali
considerada irregular durante a sua anterior gestão como Prefeito Municipal de Caruaru
iniciada 1993; 

16 - Já no que pertine à empresa Arcos Propaganda Ltda., há de se efetuar um pequeno,
mas necessário decote dentre as sanções contra si aplicadas no decisum ora vergastado,
posto que, não obstante a sua participação nos atos de improbidade administrativa tal
qual já amplamente difundido, certo é que a fixação da pena de suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de três anos se mostra inócua em relação à sua pessoa jurídica, por
razões  óbvias.  Quanto  às  penas  de  (i)  ressarcimento  ao  erário  e  de  (ii)  proibição  de
contratar, receber benefício, incentivos fiscais ou creditícios diretos ou indiretos, junto ao
poder  público,  ainda que por  intermédio  de pessoa  jurídica,  pelo  prazo de três  anos,
devem elas ser mantidas, eis que se compatibilizam ao grau de reprovabilidade de sua
conduta e participação nos atos de improbidade, posto que, além da primeira sanção ser
sabidamente imperativa nos casos de dano ao erário, tem-se que a segunda penalidade
(fixada  no  patamar  mínimo  legal)  merece  ser  aplicada  como  medida  de  efetiva
reprimenda àquela sua conduta e para inibir o cometimento de novas infrações, levando-
se em conta, também aqui, os fins sociais a que Lei de Improbidade se propõe; 

17 - Negativa de provimento ao apelo do Sr. José Queiroz de Lima, Prefeito Municipal de
Caruaru.  Provimento  parcial  ao  apelo  conjuntamente  interposto  pela  empresa  Arcos
Propaganda  Ltda.  e  o  seu  sócio-gerente,  Sr.  Antônio  Carlos  Vieira  da  Silva  Júnior,
reformando-se a sentença para (i) decotar, em relação àquela agência publicitária, apenas
a  inócua  sanção  de  suspensão  dos  direitos  políticos,  bem  como  para  (ii)  julgar
improcedente a pretensão inaugural exclusivamente em relação à pessoa do seu sócio-
gerente. 

Decisão unânime. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 312.063-4, da Comarca de
Caruaru, em que figuram, como Apelantes, José Queiroz de Lima (Prefeito Municipal de
Caruaru), Arcos Propaganda Ltda. e Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior (sócio-gerente),
e,  como  apelado,  Ministério  Público  do  Estado  de  Pernambuco,  Acordam  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes, nesta sessão de julgamento, da
Egrégia  Terceira  Câmara  de  Direito  Público  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de
Pernambuco,  à unanimidade de votos,  em NEGAR PROVIMENTO à apelação de José
Queiroz de Lima (Prefeito Municipal de Caruaru) e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo conjunto de Arcos Propaganda Ltda. e seu sócio gerente Antônio Caros Vieira da
Silva  Júnior,  apenas  para  decotar,  em  relação  àquela  empresa,  a  inócua  sanção  da
suspensão  de  direitos  políticos,  bem  assim  para  julgar  improcedente  a  pretensão
inaugural  em  relação  exclusivamente  à  pessoa  do  seu  sócio-gerente,  tudo  de
conformidade com os votos anexos, os quais, devidamente revistos e rubricados, passam a
integrar este julgado. Recife, 15 de maio de 2014. Des. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo
Relator

Por fim, não se tem notícia de que o impugnado tenha obtido, em caráter cautelar e
perante o tribunal competente para apreciação de eventual recurso, decisão suspensiva das
citadas  inelegibilidades,  com  vistas  ao  cumprimento  do  disposto  no  art.  26-C  da  Lei
Complementar 64/19903.

2 O DIREITO 

Dispõe a Lei Complementar 64/1990, em seu art. 1º, inciso I, alínea “l”:

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;

A inelegibilidade em comento decorre  da própria Constituição Federal,  que exige  a
proteção da probidade administrativa (art. 14, § 9º). Para sua configuração, faz-se necessária
a  presença  dos  seguintes  requisitos,  a  saber:  (i)  condenação  em  suspensão  de  direitos
políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato
doloso de improbidade administrativa; (iv) lesão ao patrimônio público; (v) enriquecimento
ilícito.

3 Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a
que se referem as alíneas d, e,  h,  j,  l  e  n do inciso I do art.  1o poderá,  em caráter  cautelar,  suspender a
inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido
expressamente requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso. 
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Conforme consta na condenação, foi aplicada a pena de suspensão de direitos políticos
em sentença confirmada por órgão colegiado e que a conduta do agente público foi dolosa,
consistente na consciência e vontade em praticar o ato, conforme reconhecido no julgamento
pelo TJPE:

Com tais razões, tenho como definitivamente comprovada não apenas a promoção pessoal
do Prefeito de Caruaru através da aludida propaganda institucional publicitária daquele
município,  mas  também  a  presença  do  dolo  genérico  nesse  agir,  tanto  da  sua  parte,
quanto  da  agência  publicitária  aqui  igualmente  apelante,  eis  que,  não  obstante  a
recalcitrância de ambos em reconhecer tal conduta como ímproba, eles demonstraram
pleno conhecimento, desde o princípio, do verdadeiro contexto da inserção daquele termo
“promessa cumprida” no material  publicitário institucional  em questão, atuando, pois,
com manifesta vontade de realizar conduta visivelmente ofensiva às normas legais e aos
princípios  regentes  da  Administração  Pública,  dentre  os  quais  a  legalidade,  a
impessoalidade e a moralidade administrativa.

2.1 LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU   ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ENTENDIMENTO DA DOUTRINA E DE

OUTROS TRIBUNAIS

Em relação aos outros requisitos, apesar de o legislador ter usado o conectivo “e” na
expressão “lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito”,  referida norma tem por
fundamento  de  validade  o  art.  14,  § 9º  da  Constituição  da  República4,  devendo,  por
consequência, ser interpretada de forma a conferir efetividade ao mandamento que visa a
“proteger  a  probidade  administrativa,  a  moralidade  para  o  exercício  do  mandato,
considerada  a  vida  pregressa  do  candidato”.  Este  dispositivo  constitucional  indica  as
diretrizes que devem ser observadas pelo legislador e pelo intérprete na matéria relacionada
à capacidade eleitoral passiva.

Sendo assim, é suficiente a condenação por improbidade administrativa pelo art. 9º ou
10 da Lei 8.429/1992, pois não se pode imaginar que um gestor que pratica um ato grave de
improbidade, mas não comete dano ao erário (exemplo: recebe propina para a prática de ato
ilícito  futuro,  ainda não ocorrido),  preencha os  requisitos  constitucionais  de probidade e
moralidade para o desempenho de um mandato eletivo.

Segundo Lívia Nascimento Tinôco5:

Luiz Carlos dos Santos Gonçalves acusou a redação do dispositivo como defeituosa, ao
sugerir  “que  somente  a  combinação  das  duas  hipóteses  de  atos  ímprobos  (o
enriquecimento ilícito e a lesão patrimonial) geraria inelegibilidade”. Defendeu que essa
interpretação deveria  ser  rechaçada,  pois  a  preocupação da lei  teria  sido tão  somente

4 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 para exercício de mandato considerada 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.

5 TINÔCO, Lívia Nascimento. Pontos Controvertidos sobre a Lei da Ficha Limpa.  Belo Horizonte:
Del Rey; ANPR, 2016. p. 150.
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afastar  a  condenação  pela  ofensa  aos  princípios  da  administração  pública,  como fato
gerador  de  inelegibilidade,  e  não  exigir  uma  cumulação  que  desrespeita  o  comando
constitucional do art. 14 § 9º.

De fato,  “Seria,  pois,  um contrassenso imaginar que o legislador teve a intenção de
criar,  apenas  para  fins  eleitorais,  uma  quarta  tipologia  de  improbidade,  que  exigisse  a
cumulação do enriquecimento ilícito e do prejuízo ao patrimônio público”.6

Nesse sentido, a doutrina entende que não é necessária a condenação por improbidade
em ambos os dispositivos mencionados, pois deve-se fazer uma interpretação que mais se
coaduna com a Constituição da República, que prevê a proteção da probidade administrativa.
Eis as palavras de Rodrigo Lopes Zilio7:

Com efeito, tendo por base a diretriz constitucional da defesa da probidade administrativa
e  da  moralidade  para  o  exercício  do  mandato  (art.  14,  §9,  CF),  entende-se  que  o
reconhecimento judicial de prejuízo doloso ao erário ou de enriquecimento ilícito, ainda
que modo autônomo (ou seja, de forma não cumulativa), é suficiente para a configuração
da restrição à capacidade eleitoral passiva.

No mesmo sentido, é o posicionamento de José Jairo Gomes ao dizer que “a conjuntiva
e no texto da alínea l deve ser entendida como disjuntiva (ou), pois é possível cogitar de lesão
ao patrimônio público por ato doloso do agente sem que haja enriquecimento ilícito. Cuida-
se de falsa conjuntiva”8.

De qualquer sorte, no caso em testilha, mesmo que não exigível, tanto foi reconhecido o
cometimento de ato de improbidade doloso quanto a lesão aos cofres públicos, em evidente
benefício do impugnado, tendo ele sido condenado ao ressarcimento dos cofres públicos.

Além disso, a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará segue o mesmo
entendimento, ao afirmar que “para a configuração do ato de improbidade e a consequente
declaração de inelegibilidade não se pressupõe a ocorrência sucessiva ou simultânea dos atos
de lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, não tendo o conectivo 'e' significado
de exclusão.”9 No mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo:

RECURSO  ELEITORAL  -  REGISTRO  DE  CANDIDATURA  -  INELEGIBILIDADE
PREVISTA  NO  ART.  1º,  INC.  I,  ALÍNEA  "l  DA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  64/90  -

6 Idem, p. 149
7 ZILIO. Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2014, p. 227.
8 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 2015, p. 218.
9 REGISTRO DE CANDIDATURA nº 106738, Acórdão nº 106738 de 28/07/2014, Relator(a) CID MARCONI

GURGEL DE SOUZA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/07/2014
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CANDIDATO  QUE  FOI  CONDENADO  POR  ATO  DOLOSO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  -  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  -
DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA CUMULATIVA DE LESÃO AO ERÁRIO
E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO -  SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO,  EM
DESPACHO PROFERIDO PELO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO  PAULO,  NÃO AFASTA A INELEGIBILIDADE EM
QUESTÃO  -  INAPLICABILIDADE  DO  ART.  26-C  DA  LC  64/90  -  RECURSO
DESPROVIDO.

(Recurso 52771 (acórdão). Relator:  PAULO SÉRGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA. Publicado em
sessão, data 1 out. 2012)

RECURSO  ELEITORAL.  Registro  de  candidatura.  Prefeito.  Eleições  de  2012.
Impugnações  não  acolhidas  na  r.  sentença.  Incidência  do  artigo  1º,  I,  "L",  da  Lei
Complementar  64/90.  Dispensa  do  elemento  "enriquecimento  ilícito".  Improbidade
suposta que seria atribuível ao candidato independentemente do enriquecimento ilícito.
Recursos providos. Registro indeferido.

(Recurso  9749  (acórdão).  Relator:  ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE.  Publicado  em
sessão, data 7 ago. 2012)

Sendo assim, conclui-se que o impugnado não preenche os requisitos para assumir o
mandato  eletivo,  pois  foi  condenado  por  improbidade  administrativa  em  razão  de  ter
desvirtuado a propaganda institucional custeada pelos cofres públicos, o que demonstra seu
descompromisso com a administração pública.

2.2 LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E   ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, AINDA QUE NÃO CONSTEM

EXPRESSAMENTE NA CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Não  obstante  o  entendimento  desta  PRE-PE,  acima delineado,  a  jurisprudência  do
Tribunal  Superior  Eleitoral  consolidou-se  nas  eleições  2016  no  sentido  de  que  se  faz
necessária a presença do dano ao erário e o enriquecimento ilícito, ainda que não constem
expressamente na decisão que reconheceu a improbidade administrativa, mas desde que seja
possível extrair a presença de ambos. Eis o teor das ementas:

ELEIÇÕES 2016.  AGRAVO REGIMENTAL EM  RECURSO ESPECIAL.  REGISTRO DE
CANDIDATURA  AO  CARGO  DE  VEREADOR.  INDEFERIMENTO  NA  ORIGEM.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  275  DO  CE  E  ART.  1.022  DO  CPC/2015.  NÃO  PROSPERA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO TRF DA 5ª REGIÃO TRANSITADA
EM  JULGADO.  POSSIBILIDADE  DE  EXTRAÇÃO  DOS  REQUISITOS
CONFIGURADORES DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, L DA
LC  64/90  DOS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  CONDENATÓRIA  DA  JUSTIÇA
COMUM.  RESSALVA  DE  ENTENDIMENTO  DESTE  RELATOR.  PRINCÍPIOS.
SEGURANÇA  JURÍDICA.  ISONOMIA.  INELEGIBILIDADE.  CONFIGURAÇÃO.
REITERAÇÃO  DAS  ALEGAÇÕES  EXPENDIDAS  NO  RECURSO  ESPECIAL,  NÃO
APRESENTANDO ARGUMENTAÇÃO APTA A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
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1. A partir das premissas fáticas assentadas no julgado proferido pelo Colegiado da Justiça
Federal, que reconheceu a ocorrência de improbidade administrativa que importou lesão
ao patrimônio público e enriquecimento ilícito,  o Tribunal Regional consignou em seu
voto condutor estarem preenchidos os requisitos autorizadores para a incidência da causa
de inelegibilidade disposta na alínea l, inciso I, art. 1º da LC 64/90, registrando, inclusive,
que é irrelevante que a capitulação da condenação por improbidade administrativa tenha
feito referência apenas aos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/92.

2. Assim, não prospera a alegação da agravante de que a Corte a quo, por ocasião do
julgamento do recurso integrativo, não analisou detidamente que nos autos da Apelação
Cível houve manifestação expressa e incontroversa da não ocorrência do enriquecimento
sem causa própria ou de terceiros, a ensejar violação ao art. 275 do CE e art. 1.022 do
CPC/2015 e autorizar o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos Embargos
Declaratórios.

3.  Esta Corte, no julgamento do REspe 50-39/PE (Ipojuca) e do REspe 204-
91/PR (Foz do Iguaçu), reafirmou o posicionamento de que é possível extrair
dos fundamentos da decisão da Justiça Comum os requisitos configuradores
da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l  da LC 64/90, ainda que
inexista menção explícita na parte dispositiva do acórdão da Justiça Comum.

4. Em prol dos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da proteção da confiança
dos jurisdicionados nos pronunciamentos desta Corte Superior, a interpretação conferida
às  mesmas situações  fáticas  já analisadas  nesta Justiça  Especializada,  capituladas  nos
mesmos  dispositivos  legais  e  relativas  ao  mesmo  pleito,  deve,  necessariamente,  ser
idêntica, salvo se comprovadas distinções entre as circunstâncias dos casos concretos, o
que não ocorre na hipótese dos autos.

5.  O que se observa das razões do Agravo Regimental  é  que o agravante se limitou a
reiterar as alegações já expendidas no Recurso Especial, não apresentando argumentação
apta a ensejar a reforma da decisão agravada.

6. Esta Corte Superior tem assentado que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao
recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos
os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por
seus próprios fundamentos (AgR-AI 231-75/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 2.8.2016).

7.  Agravo Regimental ao qual se nega provimento.

(Recurso especial eleitoral 33547 (acórdão). Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.
Diário de justiça eletrônico, tomo 223, data 20 nov. 2017, p. 22/23)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO  ART.  1º,  I,  L,  DA  LC  Nº  64/90.  INELEGIBILIDADE.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  DOLO.  DANO  AO  ERÁRIO.  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.
REQUISITOS CUMULATIVOS. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL
DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1 - Não merece prosperar a alegação veiculada no recurso especial de suposta violação ao
disposto no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 quando possível extrair do inteiro teor do acórdão
que  deu  causa  à  inelegibilidade  a  presença  simultânea  e  cumulativa  dos  seguintes
requisitos: a) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado do Poder
Judiciário;  b)  condenação  em  improbidade  administrativa  na  modalidade  dolosa; c)
conduta ímproba que acarrete dano ao erário e enriquecimento ilícito; d) suspensão dos
direitos políticos; e e) prazo de inelegibilidade não exaurido.
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2 - À Justiça Eleitoral compete análise que não desnature, em essência, condenações por
improbidade levadas a efeito na Justiça Comum. É dizer: impossível reenquadrar os fatos
apurados na ação de improbidade e, a partir de emendas, suposições e ilações, deflagrar
inelegibilidades,  o  que  não  quer  significar,  obviamente,  não  possa  a  Corte  Eleitoral
examinar as condenações por inteiro, a partir de sua ratio decisória.

3 -  Para fins de inelegibilidade,  não só é lícito,  mas também imprescindível  à Justiça
Eleitoral examinar o acórdão da Justiça Comum - em que proclamada a improbidade - em
seu conjunto, por inteiro, até mesmo para ser fiel ao alcance preciso e exato da decisão.
Perceba-se:  não pode a  Justiça  Eleitoral  incluir  ou  suprimir  nada,  requalificar  fatos  e
provas,  conceber  adendos,  refazer  conclusões,  mas  é  de  todo  legítimo  interpretar  o
alcance preciso,  exato,  da  decisão de  improbidade.  Imperativo  recolher  e  aquilatar  os
elementos daquele acórdão para fins de ter como caracterizada ou não a inelegibilidade.

4.  -  In casu,  muito  embora a parte  dispositiva  do acórdão do Tribunal  de
Justiça do Estado de Pernambuco - no qual proclamada a improbidade dolosa
-, não tenha sido "categórica" quanto ao reconhecimento do enriquecimento
ilícito, é perfeitamente possível entendê-lo presente na condenação. Para além
de qualquer dúvida razoável o acórdão da improbidade administrativa condenou o ora
recorrente  em conjunto  com outros  vereadores  e  assessores  da  Câmara  Municipal  de
Ipojuca-PE (16 réus), além da empresa organizadora, com base nos arts. 10 e 12, II, da Lei
nº 8.429/92, por terem participado do XXXIX Encontro Nacional de Agentes Públicos,
evento realizado no período de 7 a 11 de maio de 2008 em Foz do Iguaçu/PR, organizado
pelo INATEG (Instituto Nacional de Aperfeiçoamento e Treinamento para Empresas e
Gestores Públicos e Privados Ltda.), que, na verdade, teria sido convertido em viagem
turística.

5. - Consta do acórdão do TJPE que os réus na ação civil pública foram condenados à
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de
multa  civil  e  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou
incentivos fiscais ou creditícios,  bem como à restituição do valor gasto com a referida
viagem, registrando, assim, a existência de dolo real, concreto e direto.

6.  -  Acórdão  recorrido  proferido  no  sentido  de  que,  conquanto  não  exista  menção
expressa, explícita,  categórica, no aresto da ação de improbidade, ao art. 9º da Lei nº
8.429/92, houve, sim, indiscutivelmente, além de dano ao erário, enriquecimento ilícito
de terceiros e dos próprios interessados.

7. - Recurso especial eleitoral a que se nega provimento.

(Recurso especial eleitoral 5039 (acórdão). Relator: Ministra  LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES

LÓSSIO. Publicado em sessão, data 13 dez. 2016)

Isso significa que a justiça eleitoral está autorizada a analisar a condenação da justiça
comum para concluir  pela presença ou não do enriquecimento ilícito  ou dano ao erário,
ainda que não conste na parte dispositiva do julgado a condenação por ambos. Em outras
palavras,  devem  ser  consideradas  as  circunstâncias  do  caso  para  perquirir  se  houve
enriquecimento ilícito,  ainda que a parte dispositiva da condenação por improbidade não
faça menção expressa aos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/1992.

Da análise do julgado, é inegável que o impugnado causou prejuízo ao erário, como
reconhecido expressamente pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, eis que condenado pelo
art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa. 
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O ato ímprobo, gerou, ainda, enriquecimento ilícito próprio e de terceiros, na medida
em que o impugnado obteve vantagem indevida em razão do cargo que ocupava (prefeito do
município  de  Caruaru),  pois  a  publicidade  institucional  foi  utilizada  para  promover  sua
figura pessoal, ou seja, para prestar contas de suas promessas de campanha. Além disso, a
empresa  contratada  recebeu  o  pagamento  realizado  pelo  erário  e  se  locupletou
indevidamente de verbas públicas.

Da análise da sentença, constata-se que houve dano ao erário e enriquecimento ilícito,
conforme trecho extraído:

Na hipótese em tela, restou clara a ofensa ao Princípio da Moralidade, pois conforme
se denota do quadro fático houve a utilização de meio aparentemente lícito para buscar a
realização de fins de interesses privados relacionados à promoção pessoal do governante,
estranhos ao interesse público. Com efeito, não há como se negar que a conduta do então
Prefeito  de  Caruaru,  Sr.  José  Queiroz  de  Lima,  ao  se  utilizar  de  símbolos  evidencia,
mesmo em caráter subliminar, a intenção de promoção pessoal, com verbas públicas e,
ipso facto, sua conduta se coaduna ao art. 11, caput e inc. I, da Lei n. 8.429/1992. 

(...)

Assim, havendo lesão ao erário e pelo desvio de finalidade da publicidade, que perdeu
seu caráter institucional,  repise-se, impõe-se o reconhecimento do ato de improbidade
consubstanciado no art. 10, XI, in fine, da LIA. 

3 PEDIDOS

Diante do exposto, esta Procuradoria Regional Eleitoral requer:

a) o recebimento da presente impugnação;

b) a notificação do impugnado, nos termos do art.  37,  parágrafo único e art.  39 da
Resolução TSE 23.548/2018, para, querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal;

c)  a  regular  tramitação  desta  ação,  nos  termos  dos  artigos  4º  e  seguintes  da  Lei
Complementar  64/1990,  para,  ao  final,  ser  julgada  procedente,  com o  consequente
indeferimento  do  pedido  de  registro  de  candidatura,  em razão  das  inelegibilidades
verificadas nos autos.

Protesta-se,  finalmente,  pela  produção  de  todos  os  meios  de  provas  em  direito
admitidos, em especial pela juntada de novos documentos.

Recife (PE), 22 de agosto de 2018.

[Documento assinado eletronicamente.]
FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA

Procurador Regional Eleitoral

AIRC - 2018 - José Queiroz de Lima/ccbc 14

Rua Frei Matias Teves, 65, Paissandu – 50070-465 Recife (PE) – Tel: (81) 3081.9980
www.prepe.mpf.mp.br prepe-eleitoral@mpf.mp.br

http://www.prepe.mpf.mp.br/
mailto:prepe-eleitoral@mpf.mp.br

