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EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO.

Ref.: Registro de candidatura n.º 7300 – Classe 6ª.

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu
órgão infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
disposto no artigo 12, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, vem à presença
de Vossa Excelência, no tríduo legal, para apresentar CONTRA-RAZÕES
ao recurso interposto por JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA
em face do v. Acórdão n.° 157.117 (fls. 308/315), proferido nos autos do
Pedido de Registro de Candidatura formulado pelo Recorrente ao cargo de
Deputado Federal.

São Paulo, 12 de setembro  de 2006.

MARIO LUIZ BONSAGLIA
Procurador Regional Eleitoral
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CONTRA-RAZÕES

Ref.: Registro de candidatura n.º 7300– Classe 6ª

RECORRENTE: JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

- CONTRA-RAZÕES AO RECURSO ORDINÁRIO. ARTIGO

12, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 64/90.

 - INDEFERIMENTO DO REGISTRO DO CANDIDATO AO

CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.

- CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM

JULGADO. HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE

PREVISTA NO ART. 1º, INC. I, “H”, DA LEI

COMPLEMENTAR Nº 64/90. PRECEDENTES DESSE

EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

-  SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS EM RAZÃO

DOS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART.

20 DA LEI N.º 8.429/92.

- OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE

ADMINISTRATIVA (ART. 37, CAPUT DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL).

- PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM VISTAS A

QUE SEJA MANTIDO O V. ACÓRDÃO GUERREADO.

COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOUTA PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL

1. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto por JOSÉ
ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA, candidato ao cargo de
Deputado Federal, em face do v. Acórdão n.° 157.117 (fls. 308/315), do
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Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que, por votação unânime,
indeferiu o seu pedido de registro de candidatura, vez que o candidato está
com seus direitos políticos suspensos, bem como incidiu em causa de
inelegibilidade em razão do trânsito em julgado de decisão que o condenou
por improbidade administrativa.

Sustentou o recorrente, em suas razões recursais (fls.
63), em síntese, que esta Procuradoria Regional Eleitoral, na manifestação de
fls. 253/301, juntada em razão dos Embargos de Declaração, “alterou” o
pedido inicial, porquanto apresentou argumentos dissociados dos levantados
na exordial, peça esta que apontava exclusivamente a ausência de juntada de
certidões de objeto e pé.

Argumentou, ainda, que inicialmente seu registro foi
indeferido por ausência de juntada de certidão de objeto e pé dos processos
por improbidade administrativa, o que ensejou a oposição de Embargos de
Declaração, dado que os documentos apontados como ausentes já se
encontravam nos autos. Porém, quando do julgamento dos embargos, estes
foram rejeitados porque se entendeu que, apesar de todas as certidões
constarem dos autos, o candidato está com os direitos políticos suspensos
além de ser inelegível nos termos do art. 1º, inc. I, “h”, da Lei Complementar
64/90.

Sustentou, por fim que: as alegações da Procuradoria
estão preclusas porque não argüidas no momento oportuno; o recorrente não
está com os direitos políticos suspensos porque no Acórdão que o condenou
por improbidade administrativa não há menção expressa a tal sanção; e não
incidiu na hipótese de inelegibilidade do art. 1º, inc. I, “h”, da Lei
Complementar 64/90.

Foi aberta vista a esta Procuradoria Regional
Eleitoral.

2. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta, o recorrente em suas razões a afronta ao
art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que a matéria que
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ensejou o indeferimento do registro em sede de Embargos de Declaração, era
“nova”, não tendo sido alegada na impugnação.

É certo que esta Procuradoria ajuizou Ação de
Impugnação ao registro de candidatura do recorrente, tendo em vista que logo
de início, dentre outras irregularidades já sanadas, ele não havia apresentado
certidões de objeto dos processos que contra ele corriam, bem como porque
constatou o ajuizamento de ações de improbidade administrativa que, se
definitivamente procedentes, poderiam ensejar a suspensão dos seus direitos
políticos.

Em defesa apresentada a fls. 118/202 e em petições
de fls. 211/219, o recorrente juntou novos documentos no intuito de
complementar o pedido de registro, documentos dos quais esta Procuradoria
não teve ciência, porquanto não lhe foi aberta vista para manifestação.

Após, foram os autos a julgamento, ocasião em que
o registro de candidatura do recorrente foi indeferido em virtude de ausência
de certidões de objeto e pé das ações de improbidade, apontada pela
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação.

Contra essa decisão (fls. 226/230) o recorrente opôs
Embargos de Declaração, alegando que toda a documentação já se encontrava
nos autos, oportunidade em que novamente os autos foram encaminhados à
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação que certificou que a
documentação apresentada estava em conformidade com o disposto na
Resolução do TSE nº 22.156/06 (fls. 251). Em seguida, e somente nesta
oportunidade, abriu-se vista à Procuradoria para manifestação, cumprindo-
se, tardiamente, o disposto no art. 398, do Código de Processo Civil.

Ora, diante do relatado, vê-se que não prospera o
argumento do recorrente no sentido de que as alegações desta Procuradoria
estavam preclusas, ou mesmo de que eram inovadoras.

Ao contrário, na época do ajuizamento da ação de
impugnação, não tinha este órgão ministerial ciência da existência ou não de
condições suspensiva da elegibilidade ou de causa de inelegibilidade, tanto é
que, exatamente por essa razão, ajuizou a ação para que, através dos
documentos juntados, tivesse como aferir a presença de tais condições. Isso
significa que a manifestação da Procuradoria de fls. 253/301 não passa de
extensão da exordial.
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Seguramente, sem a juntada dos documentos cuja
falta fora apontada na Ação de Impugnação, impossível seria concluir estar o
recorrente com os direitos políticos suspensos ou inelegível.

Observa-se que o recorrente usa como argumento o
fato de que a Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação declarou
suficiente a documentação apresentada para o deferimento do registro, o que
não prospera, considerando que esse órgão do Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo analisa apenas a apresentação das certidões e não o seu teor, e sem
vincular, por óbvio, a decisão dos julgadores.

Assim, sendo o alegado a fls. 253/301 decorrência
lógica do quanto solicitado na impugnação, justamente para análise do seu
conteúdo, não há se falar em preclusão ou em inovação.

Aliás, como já aduzido acima, a ausência de
condição de elegibilidade e a incidência em hipótese de inelegibilidade
relativas ao recorrente foram comprovadas somente em momento processual
posterior ao ajuizamento da Ação de Impugnação ao registro de candidatura,
sem que a Procuradoria Regional Eleitoral tivesse delas prévio conhecimento.

Portanto, não há fatos novos; há fatos que já eram do
conhecimento do recorrente mas que vieram à tona somente neste momento,
em razão de sua própria omissão inicial, deixando de apresentar a completa
documentação hábil para comprovar estar no pleno gozo dos direitos
políticos. Não há que se falar, então, em cerceamento de defesa, senão
verdadeiramente e mais propriamente em conduta desleal do ora recorrente
que omitira da Justiça Eleitoral fato relevantíssimo para o exame de seu
requerimento de registro de candidatura.

Sem embargo, os arts. 7º e 23 da Lei Complementar
n.º 64/90, dispõem:

Art. 7° - Encerrado o prazo para alegações, os auto s serão
conclusos ao Juiz, ou ao Relator, no dia imediato, para sentença
ou julgamento pelo Tribunal.

Parágrafo único. O Juiz, ou Tribunal, formará sua c onvicção
pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos  e às
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados
pelas partes, mencionando, na decisão, os que motiv aram
seu convencimento. (g.n.)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

C:\0 - SECRETARIA\Temp\20060912_7300.doc - dpob 6

Art. 23 – O Tribunal formará sua convicção pela livre
apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indíc ios e
presunções e prova produzida, atentando para as
circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou  alegados
pelas partes, mas que preservem o interesse público  de
lisura eleitoral. (g.n)

No mesmo sentido a Resolução TSE n.º 22.156/06,
arts. 40 e 41:

Art. 40. O registro de candidato inelegível ou que não atenda às
condições de elegibilidade será indeferido, ainda que não tenha
havido impugnação.

Art. 41 da Res. TSE 22.156/06 - O Tribunal formará sua
convicção pela livre apreciação da prova, atendendo  aos
fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ain da que
não alegados pelas partes, mencionando, na decisão,  os que
motivaram seu convencimento (Lei Complementar nº 64 /90,
art. 7º, parágrafo único). (g.n.)

Assinale-se, outrossim, que a jurisprudência desse E.
Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao proclamar que tanto as condições de
elegibilidade quanto as hipóteses de inelegibilidade são matérias de ordem
pública, cabendo ao Juiz ou Tribunal examiná-las de ofício:

(...omissis...)

II - CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE: A DENÚNCIA DA
CARÊNCIA DE QUALQUER DELAS COM RELAÇÃO A
DETERMINADO CANDIDATO, AINDA QUE PARTIDA DE
CIDADÃO NÃO LEGITIMADO A IMPUGNAR-LHE O REGISTRO,
É DE SER RECEBIDA COMO NOTÍCIA, NOS TERMOS DO ART.
37 DA RES./TSE 20.993/2002, NA INTERPRETAÇÃO DA QUAL
NÃO CABE EMPRESTAR À ALUSÃO À INELEGIBILIDADE
FORÇA EXCLUDENTE DA POSSIBILIDADE DELA VALER-SE O
CIDADÃO PARA ALEGAR CARÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE PELO CANDIDATO, QUE, COMO A
PRESENÇA DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE STRICTO
SENSU, PODE SER CONSIDERADA DE OFÍCIO NO
PROCESSO INDIVIDUAL DE REGISTRO. (Recurso Especial
Eleitoral - Acórdão n.º 20267, Brasília – DF, Relator José Paulo
Sepúlveda Pertence, publicado em sessão, data 20/09/2002,
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Revista de Jurisprudência do TSE, volume 13, tomo 4, página
388). (g.n.)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. Eleições 2004. Agravo Regimental.
Inelegibilidade. Rejeição de contas. Não-apreciação pela Justiça
Comum.

Notícia de inelegibilidade, por ser questão de orde m pública,
pode ser conhecida pelo juiz ou pelo Tribunal Regio nal ao
apreciar recurso em sede de registro de diplomação (art. 44,
Resolução/TSE nº 21.608/2004). 1

(Recurso Especial Eleitoral - Acórdão n.º 22712, Nova Campina –
SP, Relator Humberto Gomes de Barros, publicado em sessão,
data 01/10/2004, Revista de Jurisprudência do TSE, volume 16,
tomo 2, página 291). (g.n.)

Em síntese, tão nítida incidência em hipótese de
inelegibilidade e tão caracterizada ausência de condição de elegibilidade não
poderiam ser ignoradas pelo E. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que
agiu acertadamente ao indeferir o registro do candidato.

Insubsistente, portanto, a preliminar.

3. DO MÉRITO

Superada a preliminar, tampouco no mérito está o
recurso a comportar provimento, conforme se demonstrará.

3.1. Da hipótese de inelegibilidade.

Desde logo, convém ressaltar que o Ministério
Público do Estado de São Paulo ajuizou Ação Civil Pública em face do ora
recorrente JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA, então Prefeito
                                                          
1 

A redação do art. 44 da Resolução TSE n.º 21.608/04 (que dispunha sobre a escolha e o registro  de candidatos nas eleições municipais de 2004) é idêntica à prevista

no art. 40 da Resolução TSE n.º 22.156/06, in verbis:

Art. 44. O registro de candidato inelegível ou que não atenda às condições de elegibilidade será indeferido, ainda que não tenha havido impugnação.
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Municipal de MARÍLIA, no exercício de 1997/2000, para apurar a
responsabilidade deste na utilização de publicidade oficial (símbolos e
slogans) com o objetivo de promoção pessoal (fls. 181).

Julgada improcedente a referida Ação Civil Pública,
o órgão ministerial de primeiro grau interpôs recurso ao E. Tribunal de Justiça
de São Paulo que, por votação unânime, deu provimento parcial ao recurso
determinando que o ora recorrente “se abstenha da utilização (trevo e
rabisco) e do slogan “Um governo para todos” enquanto estiver no exercício
do cargo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada
publicidade constatada, bem como a retirar os elementos de promoção
pessoal de todos os locais públicos ou particulares, abstendo-se ainda de
incluir sua imagem pessoal em publicidade que envolva o município de
Marília sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
condenando-o, ainda, no pagamento de multa civil de até 100 (cem) vezes o
valor da remuneração percebida pelo agente conforme previsão do art. 12
da Lei nº 8.429/92” (fls. 200) (g.n).

Opostos embargos de declaração em face da citada
decisão colegiada, estes foram rejeitados (fls. 160/161). Interpostos Recursos
Especial e Extraordinário, estes não foram admitidos. Dessas decisões não
houve interposição de Agravo (fls. 161/162).

Através da certidão de fls. 158, verifica-se a
ocorrência do trânsito em julgado do v. Acórdão que condenou o recorrente
ao pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente, conforme previsão do art. 12 da Lei de Improbidade
Administrativa. Outrossim, a certidão de fls. 181/182 atesta que “ tendo em
vista a incidência dos efeitos do acórdão, requereu o Ministério Público a
execução do V. Acórdão (...)” (g. n).

Portanto, restou inconteste nos autos que o
recorrente foi condenado pela prática de repudiado ato de improbidade
administrativa, com decisão transitada em julgado.

Com efeito, diversamente do quanto aduzido pelo
recorrente em suas razões de insurgência, o reconhecimento da prática de
improbidade administrativa, nos moldes como se deu no caso concreto, vale
dizer, por Acórdão transitado em julgado, faz o autor de tão grave conduta
incidir na hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, “h”, da Lei
Complementar 64/90, in verbis:
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Art. 1º São inelegíveis :

I - para qualquer cargo:

(...omissis...)

h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta
ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso
do poder econômico ou político apurado em processo, com
sentença transitada em julgado, para as eleições que se
realizarem nos 3 (três) anos seguintes ao término do seu mandato
ou do período de sua permanência no cargo ; (g.n.).

É certo que aduz o recorrente que não praticou ato
que beneficiasse a si ou a terceiro, com finalidade eleitoral, razão pela qual
seria inaplicável a ele a apontada hipótese de  inelegibilidade.

Ora, desde logo cumpre destacar que essa tese não
tem nenhum amparo legal.

Demais disso, bem ao contrário do afirmado pelo
recorrente, ele beneficiou-se, sim, de conduta administrativa impregnada de
abuso do poder político, apurada em ação de improbidade com decisão
transitada em julgado.

Com efeito, ao tempo em que ocorreu a prática
censurada, o recorrente era Prefeito do Município de Marília e em tal
condição, valeu-se da máquina pública para promover-se, como se colhe
do v. Acórdão encartado a fls. 190/201, proferido pelo E. Tribunal de Justiça,
tendo o Il. Relator, Desembargador Magalhães Coelho, assim afirmado em
seu voto condutor:

Como sustentar que o caráter da publicidade era ser  tão-
somente de cunho informativo, se há descarada veicu lação
do nome do Sr. Prefeito Municipal?

(...)

Pode-se afirmar, diante da clara, expressa e insofi smável
dicção da norma constitucional, que a utilização do  “trevo” e
do slogan “um governo para todos” acompanhado do ra bisco
em placas, panfletos, convites, faixas, veículos mu nicipais e
uniformes escolares respeitam os princípios da
impessoalidade e da moralidade administrativa?

Não se cuida, aqui, de discutir filigramas, mas de fazer valer,
porque eficazes no Estado de Direito o princípio re publicano
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abrigado na Magna Carta e os princípio constitucion ais da
impessoalidade e da moralidade administrativa.

A questão não comporta, ao nosso ver, tergiversaçõe s, como
pretende o réu.

Ou se torna eficaz e se concretiza o princípio repu blicano e a
impessoalidade que lhe é correlata, ou é melhor des de logo
deixar perecer o Estado de Direito.

Cumpre destacar que esse E. Tribunal Superior
Eleitoral já examinou situação idêntica à dos autos, consoante decisão
colegiada assim ementada:

REGISTRO DE CANDIDATO. INELEGIBILIDADE. LC N. 64/90,
ART. 1, I, "H". AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM
JULGADO. MUNICÍPIO. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL.
ATOS LESIVOS AO PATRIMÔNIO PUBLICO E A MORALIDADE
ADMINISTRATIVA. CF, ART. 37, PARÁGRAFO 1. VEDAÇÃO.

SÃO LESIVOS AO PATRIMÔNIO PUBLICO E A MORALIDADE
ADMINISTRATIVA, OS ATOS DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO
NOS QUAIS CONSTAM O NOME DO PREFEITO E SEU
LOGOTIPO DA CAMPANHA POLÍTICA ANTERIOR, PORQUE
EXPRESSAMENTE VEDADOS PELO ART. 37, PARÁGRAFO 1
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTINDO CONDENAÇÃO
COM TRÂNSITO EM JULGADO, EM AÇÃO POPULAR, INCIDE
O RESPONSÁVEL NA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA "H" DO
INCISO I DO A RT. 1 DA LC N. 64/90. RECURSOS A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. REJEITADA A PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE.  (Recurso Ordinário  - Acórdão 12159 –
SP, Relator Cid Flaquer Scartezzini publicação Revista de
Jurisprudência do TSE, volume 6, tomo 4, página 285, publicado
em sessão, data 16/08/1994).

A propósito, colhe-se do voto proferido pelo Exmo.
Ministro Relator:

(...omissis...)

No que respeita à inelegibilidade da alínea h do inciso I do art. 1º
da LC n.º 64/90... tenho por incensurável os fundamentos do
acórdão recorrido.

Sobre essa questão, pronunciou-se o Ministério Público, verbis:

(...omissis...)
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9. Como ressai dos autos, o acórdão impugnado
fundamentou-se, exclusivamente, no art. 1º, inciso I,
letra h, da Lei Complementar n.º 64/90, em razão de
existência de sentença transitada em julgado, proferida
em ação popular que condenou o candidaato (sic)
impugnado pela utilização indevida de publicidade do
Município.

10. A decisão que confirmou a sentença de
procedência da ação popular, reconheceu que o
candidato, no exercício do cargo de Prefeito Municipal
de Cubatão, aproveitou-se da publicidade oficial em
proveito próprio, nela fazendo inserir, além de menção
expressa ao seu nome, o logotipo e a expressão
´Comunidade´, entre outras, utilizadas na sua
campanha eleitoral, conduta que viola o art. 37, § 1º,
da CF/88, e , por isso, condenou-o a indenizar o
Município pelo desvio da verba de publicidade utilizada
em seu favor (fls. 365/370).

Embora, ao contrário do que sustenta o 1º recorrente,
a ação deste também contenha ato de improbidade
administrativa (art. 11, inc. I, da Lei n.º 8.429/92), essa
circunstância é irrelevante para o deslinde da questão
da inelegibilidade acolhida, visto que a conduta do
referido recorrente, reconhecida por decisão judicial
transitada em julgado, encerra inequívoco desvio da
autoridade política e administrativa em proveito
próprio, revelada pela utilização da publicidade oficial
com a finalidade da promoção pessoal, circunstância
que importa em flagrante violação ao art. 37, § 1º, da
Constituição Federal e caracteriza a causa de
inelegibilidade acolhida pelo Tribunal a quo (art. 1º, I,
h, LC n.º 64/90). (...omissis...) (g.n.)

Na mesma esteira, esse E. Tribunal Superior
Eleitoral, através do v. Acórdão n.º 17.653, de 21 de novembro de 2000,
decidiu nos termos da ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO.
INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1°, INCISO I, ALÍNEA H, DA LC N°
64/90.

1. É vedado o uso de nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos (art. 37, caput, e § 1° da Constituição Fe deral).
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2. A utilização indevida de publicação oficial para  promoção
pessoal, apurada em ação popular transitada em julg ado,
revela desvio de função no exercício do cargo públi co, sendo
suficiente à declaração de inelegibilidade do candi dato.
Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral – Acórdão n.º
17653, Macuco – RJ, Relator Maurício José Corrêa, publicado em
sessão, data 21/11/2000, Revista de Jurisprudência do TSE,
volume 12, tomo 3, página 262).

No mesmo sentido:

INELEGIBILIDADE - ART. 1, I, "H", DA LEI COMPLEMENTAR N.
64/90.

A CONDENAÇÃO EM AÇÃO POPULAR EM FUNÇÃO DO
AUMENTO INDEVIDO DOS PRÓPRIOS SUBSÍDIOS, QUANDO
EXERCENTE DO CARGO DE VEREADOR, ENSEJA A
DECRETAÇÃO DA INELEGIBILIDADE, COM FUNDAMENTO NO
ALUDIDO DISPOSITIVO.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL n.º 10673 - Acórdão 12876 -
RS 29/09/1992, Relator José Eduardo Rangel de Alckmin,
publicação Revista de Jurisprudência do TSE, volume 5, tomo 2,
página 89, publicado em sessão, data 29/09/1992. (g.n.)

Portanto, transitada em julgado a decisão que
reconheceu o ato de improbidade administrativa, praticado pelo uso da
máquina pública em benefício próprio, imputado ao recorrente, e
considerando que o seu período de exercício do cargo de Prefeito do
município de MARÍLIA expirou no mês de dezembro de 2004 (fls. 295)2,
tem-se que ele está inelegível, nos exatos termos do aludido dispositivo de lei
complementar, para as eleições que se realizarem nos 3 (três) anos seguintes
ao término do período de sua permanência no cargo. Vale dizer, está
inelegível até 31 de dezembro de 2007.

                                                          
2 Cf. tb. fls. 324 (original da certidão juntada a fls. 295).
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3.2. Da ausência de condição de elegibilidade

Sem embargo da já apontada causa de
inelegibilidade, tem-se ademais que o recorrente não preencheu, outrossim,
todas as condições de elegibilidade constitucionalmente exigidas,3 requisito
este indispensável para o pleno exercício da capacidade eleitoral passiva.

Isto porque o recorrente encontra-se com os direitos
políticos suspensos em razão da já mencionada condenação por
improbidade administrativa transitada em julgado (fls. 158 e 190/201).

Com efeito, dispõe o art. 15, inc. V, da Constituição
Federal, que a improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º,
configura caso de suspensão de direitos políticos. De igual modo, referido art.
37, § 4º, também prevê que os atos de improbidade administrativa importarão
suspensão dos direito políticos.

Do dispositivo do supracitado Acórdão, proferido
pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, constata-se que o recorrente foi
condenado, com fundamento no art. 12 da Lei 8.429/92, ao pagamento de
multa civil de até 100 (cem vezes) o valor da remuneração percebida pelo
agente. Esse índice quantitativo da multa está previsto no inciso III do
referido artigo que assim dispõe:

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

(...)

III – na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos  de 3 (três) a 5 (cinco) anos, pagamento de multa civil de
até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo
agente (...) (g.n.)

Funda-se, é verdade, o recorrente no argumento de
que não sofreu tal penalidade porque não houve menção expressa no Acórdão
condenatório à aplicação da sanção de suspensão de seus direitos políticos.

Ora, em que pese não constar expressamente do v.
                                                          
3 Nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, da CF, “são condições de elegibilidade... o pleno exercício dos direitos políticos;”.
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Acórdão o inciso no qual foi tido como incurso o recorrente, resta evidente
que incidiu nas penas previstas no inciso III do art. 12 da Lei 8.429/92, que
também prevê a suspensão dos direitos políticos.

A respeito disso, convém transcrever o disposto no
art. 20 da referida Lei:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão do s direitos
políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da
sentença condenatória.

A propósito do relevantíssimo tema, cumpre trazer a
colação os ensinamentos de Wallace Paiva Martins Júnior, em consagrada
obra (Probidade Administrativa, São Paulo, Editora Saraiva, 2001, p. 279-
280):

“57. Suspensão dos direitos políticos . As pessoas referidas
nos arts. 2º e 3º da lei também estão sujeitas à suspensão dos
direitos políticos, sanção constitucional de resgate da moralidade
que visa a subtrair a capacidade cívica do cidadão (razão pela
qual se excluem as pessoas jurídicas, muito embora seja possível
o emprego da teoria da desconstituição da personalidade
jurídica), tolhendo não só a sua elegibilidade como também a
assunção de qualquer outra função pública e a prerrogativa da
promoção de ação popular. Com grande ineficácia inibitória da
imoralidade administrativa, constitui uma restrição de direitos ou
uma inabilitação temporária para o exercício da função pública, de
modo que, se o agente público encerrou sua investidura definitiva
ou temporária, não se escoima dessa inabilitação projetada para o
futuro. Essa sanção é variável conforme a espécie de
improbidade administrativa praticada, como revela os incisos I a III
do art. 12, tendo o juiz arbítrio do mínimo e do máximo legais
previstos, considerando o disposto no parágrafo único desse
artigo. A finalidade da suspensão dos direitos políticos, punitiva da
inabilitação moral do sujeito, é suprimir por prazo certo seus
direitos políticos, evitando que adquira outra ou nova função
pública. O efeito da suspensão dos direitos políticos como sanção
civil juridicamente aplicada (arts. 37, § 4º da C.F., 12 e 17 da Lei
Federal nº 8.429/92) atinge-se diretamente com a condenação
transitada em julgado na respectiva ação civil pública, não sendo
necessária nessa hipótese (ao contrário dos arts. 14, § 9º e 15,
inciso V, da CF c.c. o art. 1º, I, g, da Lei Complementar Federal nº
64/90) a jurisdição eleitoral, em razão dos próprios arts. 15, V e
37, § 4º da Constituição e 12 da Lei Federal nº 8.429/92, pois na
jurisdição civil constitucionalmente prevista o ato já foi
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considerado improbidade administrativa e seus responsáveis
punidos. Há, portanto, concordância de competências de
jurisdições sob matizes, naturezas e efeitos diversos.

Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Pará:

REGISTRO DE CANDIDATO. IMPUGNAÇÃO. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. REGULARIDADE
PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL. FALTA DE PROVAS DA
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO. DIREITOS
POLÍTICOS. SUSPENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A
PRÁTICA DE ATO DEFINIDO EM LEI COMO ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . A regularidade da filiação
partidária decorrente da relação encaminhada pelo partido à
Justiça Eleitoral prevalece se não há prova em contrário. O
reconhecimento da prática de ato definido em lei co mo ato de
improbidade administrativa importa em suspensão dos
direitos políticos, carecendo o seu autor de condiç ão de
elegibilidade . Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Ordinário - Acórdão n.º 16059, Relator Almerindo
Augusto Vasconcellos Trindade, publicado em sessão, data
02/09/2000, Revista de Jurisprudência do TRE-PA, volume 1
(2004), página 124). (g.n.)

De resto, fere o princípio da moralidade o registro de
candidato ímprobo, consoante decisão transitada em julgado, cujos efeitos
ainda não se exauriram, tendo em vista justamente a prática de ato
administrativo em seu próprio benefício, enquanto exercia o cargo de Prefeito
Municipal.

Diante de todo o expoto, uma vez que o recorrente
foi condenado definitivamente em Ação Civil Pública pela prática de ato de
improbidade administrativa, conforme certificado de fls. 158, tem-se que
ele se encontra inelegível, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea h, e da Lei
Complementar n.º 64/90, motivo também suficiente para afirmar que este se
encontra com os direitos políticos suspensos, não preenchendo, por
conseqüência, a condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, inc. II, da
Constituição Federal.
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4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL requer a rejeição da preliminar e, no mérito, aguarda o
improvimento do recurso, mantendo-se o v. Acórdão guerreado, que
judiciosamente indeferiu o pedido de registro de candidatura em apreço.

São Paulo, 12 de setembro de 2006.

 MARIO LUIZ BONSAGLIA
Procurador Regional Eleitoral


