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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 121 ZONA DE PORTO 

SEGURO – BAHIA. 

 

 

 

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE 

CANDIDATURA - AIRC 

RRC Nº. 0600113-82.2020.605.0121 

 

 

 

 

HUMBERTO CACHOEIRA FILHO, brasileiro, 

vereador e candidato à reeleição no Município de Santa Cruz 

Cabrália, portador do RG: 0935406042, CPF: 784.989.705-63, 

com RRR nº. 0600290-46.2020.6.05.0121 em tramitação nesse 

mesmo Juízo, donde contam demais dados de qualificação, por 

meio de seu advogado que esta subscreve, regulamente 

nomeado consoante mandato colacionado, vem a presença de V. 

Exa., propor a presente AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 

REGISTRO DE CANDIDATURA, em face de AGNELO SILVA 

SANTOS JUNIOR, prefeito e candidato a reeleição, 

devidamente qualificado nos autos do pedido de registro 

acima epigrafado, pelos fatos e fundamentos que passa a 

expor: 
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I - Inicialmente 

Excelência, de acordo com a Lei 

Complementar nº 64/90, mais especificamente o teor de seu 

artigo 3º, “caberá a qualquer candidato, a partido 

político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro 

do candidato, impugná-lo em petição fundamentada”.  

No caso ora em análise, considerando que a 

publicação do pedido de registro do candidato se efetivou 

no dia 29 de Setembro de 2020, o prazo final para 

interposição da presente Impugnação ao Registro de 

Candidatura finda em 04 de Outubro de 2020, pelo que se 

revela a mesma tempestiva. 

Ainda, de acordo com os termos do artigo 

supramencionado, detém o Candidato impugnante legitimidade 

ativa para propositura da presente demanda, estando assim 

presentes os pressupostos de admissibilidade da presente 

AIRC. 

II - Dos fatos que corroboram para 

incidência de Inelegibilidade do impugnado: 

a) Da condenação confirmada por Órgão 

Colegiado.  

O Impugnado, o Sr. Agnelo Silva Santos 

Junior, é postulante à reeleição para o cargo de prefeito 

de Santa Cruz Cabrália, tendo requerido seu registro de 

candidatura para tal pleito. Entretanto, o mesmo teve 

condenação por ato doloso de improbidade administrativa, 

que importou lesão ao patrimônio público e enriquecimento 

ilícito, já ratificada por órgão colegiado do Tribunal de 
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Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Apelação nº 

0006759- 78.2007.805.0079, cujo acórdão confirmou os termos 

da decisão de piso, incidindo assim na hipótese do art. 1º, 

inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar n.º 64/90. 

Não bastasse Excelência, o Impugnado, atual 

prefeito do Município de Santa Cruz Cabrália, possui um 

considerável acervo processual em seu desfavor, tanto no 

âmbito da Justiça Comum, quanto na esfera da Justiça 

Federal. São inúmeras as ações de improbidade movidas em 

razão da prática de ilícitos e irregularidades 

administrativas, inclusive por desvio de recursos do FUNDEB 

relativos a merenda escolar e transporte escolar, como se 

pode vislumbrar através das iniciais de ações civis 

públicas que seguem em anexo, propostas pelo Ministério 

Público Federal e em tramitação na Justiça Federal.  

Tais informações são relevantes para 

demonstrar a reiterada conduta do Impugnado de desrespeito 

às normais legais vigentes, bem como aos princípios 

administrativos e constitucionais, uma vez que, diante do 

acervo processual, bem como da análise do teor de inúmeras 

condenações, percebe-se ser usual ao Impugnado o completo 

desprezo à lei. 

Pois bem. Conforme já relatado, o Impugnado 

fora condenado nos autos da Ação de Improbidade 

Administrativa n.º 0006759-78.2007.805.0079, movida pelo 

Ministério Público Estadual, que tramitou na 1ª Vara de 

Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis, Estado da Bahia, 

cujo acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, confirmou os termos da decisão de piso. Nessa 

conjuntura, relevante trazer à baila os termos da decisão 
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de 1° grau, confirmada pelo acórdão em questão, que assim 

dispôs: 

“No mérito, segundo se infere da petição inicial, os réus José Robério e 

Agnelo Júnior, na qualidade de prefeito e secretário de finanças do 

Município de Eunápolis, no período entre janeiro e junho de 2005, teriam 

expedido decretos autônomos de remanejamento de verbas, contrariando a 

lei orçamentária nº 534/2004 e, nos meses de julho a dezembro de 2005, 

teriam conseguido a aprovação de lei inconstitucional que autorizava 

genericamente remanejamento de verbas, inclusive créditos do FUNDEF, 

contrariando a regra constitucional que exige, expressamente, prévia e 

específica autorização legislativa para remanejamento, transposição e 

transferência de dotações orçamentárias. (...) Assim, a conduta dos réus, 

enquanto prefeito e secretário de finanças, respectivamente, do município, 

de remanejamento de verbas orçamentárias, desviando-se completamente 

da diretriz estabelecida pela lei orçamentária, transferindo, remanejando e 

transpondo verbas públicas entre secretariais, órgãos e programas, 

olvidando ainda do controle do Legislativo, consubstancia ato doloso de 

improbidade, ensejando a aplicação das sanções previstas no artigo 12 da 

Lei de Improbidade. Nem se diga que a aprovação das contas pelo Tribunal 

de Contas afasta a improbidade. Trata-se de instâncias distintas e a decisão 

administrativa do TCM não pode vincular o Poder Judiciário a quem 

incumbe, em última análise, verificar a legalidade da conduta do agente 

público à luz da legislação, sendo cediço, ademais, que “as contas do 

município não se confundem com as do prefeito, estando sujeitas a regimes 

jurídicos diversos quanto à forma de prestação e aprovação” (STJ, Resp. 

1.325.491- BA), rel. Min. Og Fernandes, j. 05/06/2014). Incidem, portanto, 

os réus nas penas do artigo 12 da Lei de Improbidade. (...) Requereu o 

Ministério Público a aplicação das penas de perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa 

civil e “demais penalidades aplicáveis, no que couber”. As penas 

solicitadas são compatíveis com a gravidade da conduta praticada pelos 

demandados, de modo que as aplico na forma requerida. CONCLUSÃO 
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Posto isso e considerando o que mais dos autos consta, julgo procedente o 

pedido e condeno os réus José Robério Batista de Oliveira e Agnelo Silva 

Santos Júnior à (1) perda da função pública, (2) à suspensão dos direitos 

políticos por cinco anos e (3) ao pagamento de multa civil de dez vezes a 

remuneração do cargo público que ocuparem, por infringirem os incisos 

IX e XI, do artigo 10 e o inciso I, do artigo 11, da Lei 8429/92.” 

Já em sede de Recurso de Apelação, a 

Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, nos termos do 

acórdão abaixo transcrito, manteve a sentença de piso, 

confirmando, pois, a incidência de inelegibilidade, através 

do seguinte acórdão: 

“EMENTA Apelações Cíveis. Ação de Improbidade Administrativa 

decorrência do remanejamento, transposição ou transferências de recursos 

orçamentários, sem prévia autorização legislativa. Violação prevista no art. 

167, VI, da CF, no art. 161, VI da CEB e no art. 74, VI da Lei Orgânica do 

Município de Eunápolis e imputada aos apelantes, na qualidade de prefeito 

e secretário de finanças do Município de Eunápolis. Sentença de 

procedência, condenando os apelantes à perda da função pública, à 

suspensão dos direitos políticos por 05 anos e ao pagamento de multa civil 

de 10 vezes a remuneração do cargo público que ocuparem, por infrigirem 

os incisos IX e XI, do artigo 10 e o inciso I, do artigo 11 da Lei 8429/92. 

(...) Com base no art. 167, VI, da CF, no art. 161, VI da CEB e no artigo 74, 

VI da Lei Orgânica do Município de Eunápolis, o MP reputou aos apelantes 

a prática de ato de improbidade consistente no remanejamento, 

transposição ou transferência de recursos orçamentários (estorno de 

verbas), sem prévia autorização legislativa. Não obstante os apelantes 

sustentarem que, em verdade, utilizaram da técnica de créditos adicionais 

para modificação do orçamento originário e que estavam amparados na 

LOA vigente no exercício de 2005, da análise dos decretos expedidos – no 

valor global e R$ 25.788.600,00 - e questionados pelo MP, observa-se a 

prática de remanejamento, transferência ou transposição de recursos 
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orçamentários pelos apelantes entre janeiro e junho de, vez que, para 

realização das supostas suplementações, foram realizadas anulações de 

dotações orçamentárias e não houve incremento de receita em decorrência 

alocação no orçamento de recursos provenientes de excesso de 

arrecadação. Além disso, dos decretos expedidos, conclui-se que as 

realocações em questão não se realizaram dentro do mesmo órgão e da 

mesma categoria de programação, fatos estes que configuram os ilícitos 

acima descritos praticados de forma dolosa. Neste sentido, mesmo que o 

incremento ensejador da abertura dos créditos adicionais suplementares 

tenham se originado de recursos oriundos de anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias (Lei nº 4.320/64, art. 43, § 1º, III), evidencia-se a 

violação ao art. 167, VI da CF, tendo em vista a ausência de autorização 

legislativa prévia. Assim, o conjunto probatório revela que os apelantes 

descumpriram sistematicamente o art. 167, VI da CF, o art. 161, VI da CEB 

e o art. 74, VI da Lei Orgânica do Município de Eunápolis, ao expedir 

diversos decretos por meio dos quais realocaram recursos orçamentários, 

sem autorização prévia. Tal conduta amolda-se ao tipo previsto no art. 11, 

I, da LIA (Lei de Improbidade Administrativa), por violação dos princípios 

da legalidade e responsabilidade. Consoante a jurisprudência do STJ, 

diante da impossibilidade de se adentrar no campo da psique do agente à 

época da prática do ato tipificado como ímprobo, deve-se aferir o dolo do 

agente com base nas circunstâncias periféricas do caso concreto, tais quais 

o conhecimento dos fatos e das consequências, o grau de discernimento 

exigido para a função exercida (REsp 827.445/SP). Observe-se que o 

aperfeiçoamento das figuras típicas que atentam contra os princípios da 

administração pública prescinde de prova quanto ao enriquecimento ilícito 

do agente ou mesmo de qualquer prejuízo objetivo aos cofres públicos, 

bastando a simples violação do patrimônio imaterial da Administração 

aliada à intenção deliberada do agente em violar os princípios 

administrativos e os deveres deles decorrentes, cuja obediência revela-se 

cogente. Também, acerca da incidência do art. 11 da LIA, o STJ consignou 

que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade 
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administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo 

genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da 

Administração Pública (...)" (REsp 951.389/SC). Na hipótese, restou 

sobejamente demonstrado que os recorrentes descumpriram, dolosamente, 

o comando do art. 167, VI, da CF, do art. 161, VI da CEB e do artigo 74, VI 

da Lei Orgânica do Município de Eunápolis e, diante das condutas 

ímprobas praticadas, aliado ao grau de discernimento exigido dos 

recorrentes, conclui-se que restou demonstrado que eles tinham consciência 

da vedação constitucional ao remanejamento dos recursos orçamentários, 

sem autorização legislativa prévia. Presente o elemento subjetivo das 

condutas, consubstanciado no dolo genérico dos agentes que 

conscientemente descumpriram previsão constitucional, ao realizar 

remanejamento de recursos orçamentários, sem prévia autorização 

legislativa. No caso, os cargos ocupados pelos recorrentes demandavam 

diligência e zelo incompatíveis com as condutas apuradas no bojo desta 

demanda. As sanções previstas no art. 12, da LIA, devem ser aplicadas 

observando-se o postulado da proporcionalidade, bem ainda a gravidade 

do fato, além da extensão do dano e eventual proveito patrimonial obtido 

pelo agente. Na espécie, afigura-se proporcional a aplicação cumulativa 

das penalidades de perda da função pública, de pagamento de multa civil 

equivalente a 10 vezes a remuneração do cargo público que ocupavam e de 

suspensão dos direitos políticos por 05 anos aos recorrentes, notadamente 

em razão da gravidade dos fatos. (...)  Sentença integralmente mantida. 

Apelações Cíveis não providas.” 

Portanto, uma vez que o Tribunal de Justiça 

do Estado da Bahia, nos termos do acórdão acima 

reproduzido, confirmou a sentença, a inelegibilidade do 

impugnado decorre da ratificação da condenação por órgão 

colegiado, conforme trata a alínea “l”, do dispositivo da 

norma de regência, uma vez que preenche os requisitos 

legais, que são: a condenação à suspensão dos direitos 

políticos; decisão transitada em julgado ou proferida por 
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órgão judicial colegiado; caracterização de ato doloso de 

improbidade administrativa; configuração de lesão ao 

patrimônio público e configuração de enriquecimento 

ilícito.  

Assim, revela-se patente o reconhecimento 

da incidência de inelegibilidade, consubstanciada no art. 

1º, inciso I, alínea “l”, da LC n.º 64/90, lastreada nos 

termos do acórdão em análise. 

b) Da rejeição de contas de gestão pelo 

Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.  

Ainda Excelência, o impugnado como prefeito 

em exercício de mandato teve também a reprovação de contas 

pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, inerente 

ao exercício financeiro de 2018, processo tombado sob o nº 

04919e19, conforme decisão publicada em sessão eletrônica 

do TCMBA do dia 21/07/2020, julgando o pedido de revisão 

indeferido pela Corte de Contas em última análise. Parecer 

anexo. 

Conquanto o Impugnado seja inelegível, nos 

termos do art. 14, §§ 4º, 9º, da Constituição da República 

e da Lei Complementar nº 64/90, vez que incidente na 

hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, 

alínea “g”, da referida Lei de Inelegibilidades, em 

decorrência da citada rejeição de contas decorrente de 

irregularidades insanáveis, restando, inclusive 

representação pela Corte de Contas ao Ministério Público 

para aferição de atos de improbidade administrativa, nos 

termos do Pareceres Prévios anexos.  

Além disso, as condições de elegibilidade e 

as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento 
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da formalização do pedido de registro da candidatura (art. 

11, § 10º, da Lei nº 9.504/97).  

Assim, as hipóteses de inelegibilidade 

previstas na LC 135/2010 são aferidas no momento do 

registro de candidatura, aplicando-se inclusive às 

situações configuradas antes de sua entrada em vigor. Não 

se trata de dar aplicação retroativa à lei, porquanto essa 

está sendo aplicada em registros de candidaturas 

posteriores à sua entrada em vigor, e não a registros de 

candidatura passados.  

Outrossim, infere-se do art. 3º da LC 

135/2010 que as hipóteses de inelegibilidade se aplicam a 

situações configuradas antes de sua entrada em vigor, haja 

vista que o referido dispositivo, como regra de transição, 

estabeleceu que “os recursos interpostos antes da vigência 

desta Lei Complementar poderão ser aditados para o fim a 

que se refere o caput do art. 26-C da Lei Complementar nº 

64, de 18 de maio de 1990, introduzido por esta Lei 

Complementar”. 

De outra banda, sabemos que 

verdadeiramente, sem o respeito à plena liberdade de votar 

não há como se falar em democracia, tampouco em direitos 

políticos, essências do exercício da soberania popular. 

Assim, surge como centro irradiador dos direitos políticos 

o direito de sufrágio, que se traduz no direito de votar e 

ser votado.  

Esses direitos, para serem plenamente 

exercidos, precisam passar pelo crivo de alguns 

pressupostos. A condição para ser eleitor, por exemplo, é 

simples, pois basta ter inscrição eleitoral válida, como 
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exige a Constituição Federal, em seu art. 14, §§ 1º e 2º. 

Já o direito de ser votado, - a capacidade eleitoral 

passiva-, que é a situação que permite a alguém disputar um 

cargo eletivo, é alcançada com o preenchimento de certas 

condições previstas na Constituição Federal e nas leis 

infraconstitucionais, as quais o Impugnado não preenche.  

A chamada condição de elegibilidade 

constitui requisito necessário ao direito de ser candidato. 

São exigências constitucionais ou legais para a realização 

do registro. Na hipótese de o cidadão não preencher a uma 

delas não terá a sua disposição o direito de ser votado, 

pois não lhe será deferido o registro da candidatura, 

conforme o caso em apreço.  

Conquanto, o objetivo desses impedimentos é 

conferir um caráter mais igualitário entre os disputantes, 

retirando-se do jogo eleitoral aqueles que já tenham 

incorrido em comportamentos incompatíveis com a 

representatividade pública, conforme o caso em questão.  

E toda essa preocupação com a lisura do 

processo eleitoral encontra justificativa na necessidade de 

se coibir comportamentos que possam alterar a igualdade da 

disputa, ou macular a sua ideia original, que é de proteger 

a normalidade e legitimidade das eleições. Para MELLO 

(2007, p.31), ao citar pensamento de Montesquieu, na sua 

obra O Espírito das Leis, “[...] é uma experiência eterna a 

de que todo homem que tem poder tende a abusar dele; ele 

vai até onde encontra limites. Quem o diria! a própria 

virtude tem necessidade de limites. Para que não se possa 

abusar do poder é preciso que, pela disposição das coisas, 

o poder detenha o poder”. 
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Apesar dos objetivos da Lei Complementar em 

se afastar do processo eleitoral pretensos candidatos cujas 

participações poderiam interferir na lisura das eleições, 

ao mesmo tempo, insere nesse contexto também a vida 

pregressa do eventual candidato, em homenagem ao princípio 

da moralidade. 

Destarte, conclui-se que o Impugnado 

encontra-se inelegível, nos termos do art. 1º, inciso I, 

alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90, rol acrescido 

pela Lei Complementar nº 135/2010, conquanto, porque a 

rejeição das contas pela Corte de controle, se deu por 

irregularidades insanáveis, consoante especificados nos 

pareceres colacionados, impondo-se, desde já o 

indeferimento do registro da candidatura. 

Da competência da Justiça Eleitoral para 

reconhecimento de enriquecimento ilícito e dano ao erário - 

precedentes: 

Conforme suficientemente demonstrado, o 

acórdão trazido à baila através da presente Impugnação ao 

Registro de Candidatura preenchem todos os requisitos 

legais necessários a incidência de inelegibilidade, 

consubstanciada no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC n.º 

64/90. 

No que se refere a Decisão colegiada 

proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 

confirmando a Sentença condenatória da Ação de Improbidade 

nº 0006759-78.2007.805.0079, que manteve a suspensão dos 

direitos políticos do Impugnado, em razão da prática dolosa 

de ato de improbidade administrativa, neste caso, através 
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da análise do teor decisório, pode-se facilmente constatar 

a ocorrência de dano ao erário e de enriquecimento ilícito. 

De todo modo, é imperioso destacar a 

competência da Justiça Eleitoral para reconhecer a 

existência de enriquecimento ilícito que não conste do 

decreto condenatório da Justiça comum.  

Assim sendo, ainda que o enriquecimento não 

esteja expressamente citado no acórdão em questão, é 

possível que este MM. Juízo Eleitoral reconheça tal 

assertiva, conforme entendimento firmado a partir do 

julgamento do RO n.º 060068793, já reproduzido na presente 

oportunidade processual.  

Na linha da orientação da Corte Superior 

Eleitoral, o exame das inelegibilidades com fundamento em 

prática de improbidade por enriquecimento ilícito e dano ao 

erário deve levar em conta não apenas a parte dispositiva 

da condenação, mas todo o conjunto da fundamentação havida 

no decisum.  

Assim sendo, os requisitos para 

configuração da inelegibilidade devem ser aferidos a partir 

das premissas fático-jurídicas assentadas no título 

condenatório exarado pela Justiça Comum, conforme reiterada 

jurisprudência do TSE, senão vejamos: 

“A Justiça Eleitoral pode extrair dos fundamentos do decreto 

condenatório os requisitos necessários para configuração da 

inelegibilidade, ainda que não constem de forma expressa da parte 

dispositiva”. Precedentes: REspe 229-73/SP, Rel. Min. Henrique Neves, 

sessão de 22 11 2016, Agravo Regimental no Agravo de Instrução 1897- 

69/CE, Rel. Min. Luciana Lossio DJe de 21102015, Agravo Regimental 
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no Recurso Ordinário 1774-11/MG, Rel. Min. Luiz Fux, sessão de 11.11. 

2014. 

É sólida a jurisprudência deste Tribunal no 

sentido de que “a análise da configuração no caso concreto 

da prática de enriquecimento ilícito pode ser realizada 

pela Justiça Eleitoral, a partir do exame da fundamentação 

do decisum condenatório, ainda que tal reconhecimento não 

tenha constado expressamente do dispositivo daquele 

pronunciamento judicial (AgR-AI nº 1897-69/CE, Rel. Min. 

Luciana Lóssio, DJe de 21.10.2015; RO nº 380-23/MT, Rel. 

Min. João Otávio de Noronha, PSESS em 12.9.2014)” (AgR-

REspe nº 18807/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28.9.2017).  

O Ministro João Otávio de Noronha, por sua 

vez, no julgamento do RECURSO ORDINÁRIO Nº 380-23.2014 – 

CUIABÁ-MATO GROSSO, compreendeu que “não se trata de 

presumir indevidamente nem de usurpar a competência da 

Justiça Comum para enquadrar o ato de improbidade, mas, 

sim, de extrair as conclusões da Justiça Comum a respeito 

da classificação do ato de improbidade, ainda que elas não 

constem textualmente no dispositivo do acórdão”. 

Ainda, conforme destacado no julgamento do 

REspe nº 5039 (Red. p/ acórdão Min. Tarcisio Vieira de 

Carvalho Neto, j. em 13.12.2016), “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”. 

Essa linha cognitiva, Excelência, é 

assentada e consolidada pelos tribunais pátrios. Vejamos: 
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RECURSO ELEITORAL. DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 

ANOTAÇÃO DO COMANDO "ASE 540" NO CADASTRO 

ELEITORAL. CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DOS DIREITOS 

POLÍTICOS POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGADO 

LANÇAMENTO EQUIVOCADO QUE NÃO PROCEDE. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) IV - Na linha da orientação do 

TSE, o exame das inelegibilidades com fundamento em improbidade por 

enriquecimento ilícito e dano ao erário deve levar em conta não apenas a 

parte dispositiva da condenação, mas todo o conjunto da fundamentação 

havida no decisum. V - Aferição de natureza subjetiva, própria do juízo 

competente para julgamento dos requerimentos de registro de candidatura, 

inviável, portanto, no bojo de mero ato administrativo cartorário. 

Desprovimento do recurso eleitoral. (TRE-RJ - RE: 060000161 MENDES - 

RJ, Relator: GUILHERME COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 

13/02/2020, Data de Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do 

TRE-RJ, Tomo 044, Data 27/02/2020). 

 

ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CAUSA DE 

INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/1990. 

SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO 

REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERROS 

MATERIAIS. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. 

DECISÃO DE ÓRGÃO JUDICIAL COLEGIADO. DESNECESSIDADE 

DE DECISÃO MERITÓRIA. ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA NÃO PREVISTO NO DECRETO 

CONDENATÓRIO DA JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO PELA 

JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INELEGIBILIDADE ETERNA. 

REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. 
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POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO NA ELEIÇÃO SEGUINTE. 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE 

VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO. (...) 4. A decisão de órgão judicial 

colegiado, mesmo que não aborde o mérito, é apta a atrair a incidência da 

inelegibilidade da alínea l. 5. É possível à Justiça Eleitoral reconhecer a 

existência de enriquecimento ilícito que não conste do decreto condenatório 

da Justiça comum sem que isso represente inelegibilidade eterna do agente. 

A aferição, pela Justiça Eleitoral, de que o ato praticado pelo agente causou 

não apenas dano ao erário, mas, também, enriquecimento ilícito possui 

relevância apenas para fins de análise das causas de inelegibilidade, matéria 

eminentemente eleitoral. 6. É pacífica a noção de que o registro de 

candidatura deve ser renovado a cada pleito, pois não há direito adquirido ao 

registro de candidatura. Precedentes. 7. É assentada nesta Corte a ideia de 

que é possível reconhecer a existência de enriquecimento ilícito de terceiros 

sem que o beneficiário tenha feito parte da relação processual. Precedentes. 

8. Embargos de declaração rejeitados. (TSE - Recurso Ordinário nº 

060068793, Acórdão, Relator (a) Min. Og Fernandes, Publicação: PSESS - 

Publicado em Sessão, Data 18/12/2018),  

 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL 

ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR 

(PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB). 

INDEFERIDO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/1990. 

INCIDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO INCONTROVERSO. 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EVIDENCIADO A PARTIR DA 

FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM DA JUSTIÇA COMUM. (...) 

[...]erário, mas, também, enriquecimento ilícito possui relevância apenas 

para fins de análise das causas de inelegibilidade, matéria eminentemente 

eleitoral. 6. É pacífica a noção de que o registro de candidatura deve ser 

renovado a cada pleito, pois não há direito adquirido ao registro de 
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candidatura. Precedentes. 7. É assentada nesta Corte a ideia de que é 

possível reconhecer a existência de enriquecimento ilícito de terceiros sem 

que o beneficiário tenha feito parte da relação processual. Precedentes. 8. 

Embargos de declaração rejeitados. 8. Evidenciado, no caso concreto, o 

enriquecimento ilícito dado a vantagem patrimonial indevida decorrente do 

uso abusivo de recursos públicos para o pagamento de despesas impróprias 

e em próprio proveito, não se prestando a alegação da licitude e utilidade do 

evento a afastar tal conclusão. 9. Muito embora no acórdão proferido na 

ação de improbidade não haja menção expressa ao enriquecimento ilícito, é 

possível dele extrair, na mesma linha do que decidido pelo Tribunal a quo, a 

presença de tal requisito. Agravo regimental conhecido e não provido. 

(Recurso Especial Eleitoral nº 23884, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa 

Weber, Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Data 09/05/2017, 

Página 280).  

 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. VEREADOR. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO PRESENTES. 

RATIO DECIDENDI. INELEGIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. 

DESPROVIMENTO. 1. Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, 

reafirmada para o pleito de 2016, no julgamento do REspe nº 50-39/CE, 

para a incidência da alínea l do art. 1º do inciso I da LC nº 64/90, é 

necessária a existência simultânea do dano ao Erário e do enriquecimento 

ilícito, em proveito próprio ou de terceiro, ainda que a condenação 

cumulativa não conste expressamente da parte dispositiva da decisão 

condenatória . 2. In casu, a Justiça Comum, por meio de seu órgão 

colegiado, condenou o recorrente pela prática de improbidade 

administrativa, nos termos do disposto nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n° 

8.429/92, ao aplicar-lhe a sanção de suspensão dos seus direitos políticos e a 

proibição de contratar com o Poder Público. 3. Ainda que não haja 

condenação de multa civil e ressarcimento do Erário, é possível extrair da 
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ratio decidendi a prática de improbidade administrativa na modalidade 

dolosa, com dano ao erário e enriquecimento ilícito. 4. O recorrente 

intermediou a contratação direta de empresa com a prefeitura de 

Itutinga/MG, ato que burla a exigência de licitação pública; assim, 

desprezou, neste caso, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública. 5. Para intermediar a negociação entre o agente 

público e a empresa contratada, o recorrente recebeu o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Desse modo, ficou configurado o 

enriquecimento ilícito previsto no art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 

64/90. 6. Recurso especial desprovido. (REspe nº 296-76/MG, de minha 

relatoria, DJe de 29.8.2017 – grifamos), 

 

Assim, conforme o entendimento 

jurisprudencial consolidado pelos Tribunais Eleitorais, a 

Justiça Eleitoral pode extrair dos fundamentos do decreto 

condenatório da Justiça Comum os requisitos necessários 

para configuração da inelegibilidade descrita no art. 1º, 

I, “l”, da Lei Complementar nº 64/90, ainda que não constem 

de forma expressa da parte dispositiva.  

Dito isso, ressalte-se que, a partir da 

análise dos termos do acórdão em questão, consorciado com o 

entendimento sedimentado nos Tribunais Eleitorais, mostra-

se patente a presença de dolo e de enriquecimento ilícito, 

tanto pessoal quanto de terceiros, na ação de improbidade 

nº 0006759- 78.2007.805.0079, cujo acórdão fora proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Apesar de não 

estar expressamente disposto nos termos decisórios a 

configuração do dano ao erário e do enriquecimento ilícito, 

tal constatação pode (e deve) ser realizada pelo Juízo 

Eleitoral, atraindo, pois, a incidência da inelegibilidade 

descrita no art. 1º, I, “l”, da Lei Complementar nº 64/90. 
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IV – Dos Pedidos 

 

Diante do exposto, com fundamento no art. 

1º, I, alíneas “g” e “l”, da Lei Complementar nº 64/90, em 

razão da incidência de inelegibilidade do Impugnado, 

atraída pelos termos do acórdão exarado nos autos da Ação 

de Improbidade Administrativa nº 0006759-78.2007.805.0079; 

e da reprovação de contas proferida nos autos do processo 

TCMBA 04919e19, pugna o Candidato Autor, que seja JULGADA 

PROCEDENTE A PRESENTE IMPUGNAÇÃO, de modo a INDEFERIR-SE O 

PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA formulado por Agnelo 

Silva Santos Junior nos autos do RRC n.º 0600113-

82.2020.6.05.0121.  

Requer, outrossim, a citação do impugnado 

para responder à presente, no prazo de lei, bem assim da 

coligação que lhe dá suporte e do seu candidato a vice-

prefeito, acaso este magistrado entenda que ambos são 

litisconsortes passivos necessários. 

Pede deferimento. 

Santa Cruz de Cabrália, 03 de outubro de 

2020. 

 

Assinado eletronicamente 

Antonio Pitanga Nogueira Neto 

OAB/BA 25.649 
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