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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.

Processo eletrônico : 0601172-18.2018.6.17.0000 - AIRC
Recorrente : Ministério Público Eleitoral 
Recorrido : José Queiroz de Lima
Relator(a) : Desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho 

Petição 19.384/2018/PRE-PE

Razões de recurso ordinário 19.387/2018/PRE-PE

O  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,  pelo Procurador Regional Eleitoral ao final
firmado, no prazo legal, com base no artigo 121, § 4o, III, da Constituição da República
e no art. 57, I, da Resolução 23.548, de 18 de dezembro de 2017, do Tribunal Superior
Eleitoral, interpõe

recurso ordinário,

contra acórdão proferido por esse Tribunal Regional Eleitoral, que julgou procedente
pedido de registro de candidatura de JOSÉ QUEIROZ DE LIMA.

Requer,  nos  termos  do  artigo  58  da  Resolução  23.548/2017  do  TSE,  após
apresentadas contrarrazões ou decorrido o prazo, remessa à instância superior, com as
razões em anexo.

Recife (PE), 18 de setembro de 2018.

[Assinado eletronicamente.]

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA 
Procurador Regional Eleitoral
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COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

Processo eletrônico : 0601172-18.2018.6.17.0000 - AIRC
Recorrente : Ministério Público Eleitoral 
Recorrido : José Queiroz de Lima
Relator(a) : Desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho 

Razões de recurso ordinário 19.387/2018/PRE-PE

Eminente Ministro(a) Relator(a),
Eminente Subprocurador(a)-Geral da República,

1 SÍNTESE DA LIDE

1. O  Ministério  Público  Eleitoral  interpôs  ação  de  impugnação  de  registro  de
candidatura  em  desfavor  de  José  Queiroz  de  Lima,  em  razão  de  condenação  por
improbidade administrativa, em decisão de órgão colegiado (Tribunal de Justiça de
Pernambuco), nos termos do art. 1º, I, l da Lei Complementar 64/1990.

2. Em sua  defesa,  o  candidato  afirma que  o  acórdão do Tribunal  de  Justiça  de
Pernambuco não o condenou por prática de improbidade administrativa com lesão ao
erário cumulada com enriquecimento ilícito. Sustenta que a inelegibilidade do art. 1o,
I,  l da Lei Complementar 64/1990 não abrange condenações por ofensa ao art. 11 da
Lei da Improbidade Administrativa (Lei da Improbidade Administrativa), mas apenas
os casos dos arts. 9o e 10 da lei. Transcreve julgados do Tribunal Superior Eleitoral
nesse sentido.

3. O Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Pernambuco  julgou  improcedente  o  pedido
contido na ação de impugnação de registro de candidatura para deferir o registro,  por
entender  que  houve  dano  ao  erário,  mas  a  conduta  não  se  enquadra  como
enriquecimento ilícito. Eis a ementa do acórdão:

ELEIÇÕES  2018.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  CAUSA  DE
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “L” DA LC Nº 64/90. ATO
DOLOSO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  E  DANO  AO  ERÁRIO
EXPRESSOS  NA  DECISÃO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DO  ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. NEGADO PROVIMENTO À AIRC. REGISTRO DEFERIDO.
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1. Decisão do TJ/PE em sede de Apelação em Ação Civil Pública, reconhecendo a
existência de ato de improbidade enquadrado nos artigos 10, XI e 11 da LIA, da
qual consta expressamente reconhecido o dolo e aplicada a sanção de suspensão
dos direitos políticos;

2.  A  existência  do  conectivo  “e”  entre  as  expressões  dano  ao  erário  e
enriquecimento ilícito  no art.  1º,  inciso  I,  alínea  l,  da  LC 64/90 não deve  ser
ignorada, e sua presença deve ser interpretada de forma a limitar a aplicação da
lei  complementar,  uma vez que restritiva de direitos.  Necessidade da presença
cumulativa dos dois elementos. Precedentes TSE.
3. Cabe à Justiça Eleitoral examinar a fundamentação da condenação, verificando
se dela é possível vislumbrar a presença do enriquecimento ilícito e do dano ao
erário,  ainda  que  não  constem  expressamente  consignados  no  dispositivo  da
decisão da Justiça Comum.

4. Não cabe, no âmbito do registro de candidatura, uma reavaliação dos fatos e
provas,  nem  tampouco  um  redimensionamento  da  decisão,  mas  sim  uma
verificação da dimensão da decisão, a fim de extrair, de seu texto, seus limites,
mesmo que não estejam expressamente consignados.
5. Em que pese tenha o impugnado utilizado-se da propaganda para promover a
sua imagem, em contrariedade aos princípios da administração e causando dano
aos  cofres  públicos,  que  custearam  a  propaganda,  na  verdade  não  auferiu
vantagem capaz de se enquadrar como enriquecimento ilícito. A conduta não se
adéqua a nenhum dos incisos do art. 9º da LIA, nem mesmo ao inciso XII, pois,
não obstante tenha o gestor se promovido por meio da propaganda institucional,
não  se  utilizou  de  bens,  rendas,  verbas  ou  valores  do  acervo  patrimonial  do
Município.

6. Ausente o enriquecimento ilícito, não se configura a inelegibilidade. AIRC a que
se nega provimento. Registro deferido.

4. Inconformada com essa decisão, esta Procuradoria Regional Eleitoral interpõe
este recurso ordinário.

2 DISCUSSÃO

5. O recurso é tempestivo,  pois o acórdão foi  publicado em sessão no dia 10 de
setembro  de  2018,  e  o  prazo  de  três  dias  (art.  57  da  Resolução  23.548/2017  do
Tribunal Superior Eleitoral)1 encerrar-se-á em 13 de setembro de 2018. 

6. Concluiu  o  TRE-PE  que  “mesmo  que  se  entenda  pela  aplicação  do  atual
entendimento do TSE, de que cabe à Justiça Eleitoral interpretar a decisão da Justiça

1 “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);
II – recurso especial, quando versar sobre condições de elegibilidade (Constituição Federal, art.
121, § 4o, I e II). [...]”.
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Comum,  para  dela  extrair  um  possível  enriquecimento  ilícito,  tenho  que  este  não
restou configurado.”

7. Todavia,  o  Ministério  Público  Eleitoral  entende  que,  para  configurar  a
inelegibilidade em comento, é suficiente o dano ao erário OU o enriquecimento ilícito.
Caso  não  seja  acolhido  esse  entendimento,  é  possível  extrair  da  condenação  por
improbidade administrativa, o enriquecimento ilícito, conforme posicionamento desse
Tribunal Superior Eleitoral.

2.1 LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU   ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 

ENTENDIMENTO DA DOUTRINA E DE OUTROS TRIBUNAIS

8. 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;

9. 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 República2, 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.

10. 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.

2 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.
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11. Segundo Lívia Nascimento Tinôco3:

“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 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.”

12. 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”.4

13. 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 Zilio5:

“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.”

14. 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”6.

15. 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.

16. 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.”7 No mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência
do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo:

3 TINÔCO, Lívia Nascimento. Pontos Controvertidos sobre a Lei da Ficha Limpa. Belo 
Horizonte: Del Rey; ANPR, 2016. p. 150.

4 Idem, p. 149
5 ZILIO. Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2014, p. 227.
6 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 2015, p. 218.
7 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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RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - INELEGIBILIDADE PREVISTA
NO ART. 1º, INC. I, ALÍNEA "l DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 - 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)

17. 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

18. 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.

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
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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)

19. 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.

20. 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. 

21. 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
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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.

22. 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. 

4 CONCLUSÃO

23. Diante do exposto, requer o Ministério Público Eleitoral que seja conhecido e, ao
final,  provido este recurso, a fim de que seja reformado o acórdão para indeferir o
registro de candidatura.

Recife (PE), 18 de setembro de 2018.

[Assinado eletronicamente.]

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA 
Procurador Regional Eleitoral
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