
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Promotoria Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 48ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO
DE MATO GROSSO

AUTOS N° 0600141-10.2020.11.0048

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  seu  órgão  de  execução

signatário,  comparece  à  presença  de  Vossa  Excelência,  com espeque  no  artigo  265  e

seguintes do Código Eleitoral, para interpor o presente

RECURSO ELEITORAL

em  face  da  sentença  que  julgou  parcialmente  improcedente a

impugnação do pedido de registro de candidatura de BERNARDINHO CROZETTA,  filiado

ao Partido Social Democrático – PSD, concorrente ao cargo de Prefeito do Município de

Cotriguaçu/MT, pelas razões de fato e direito expostas nas razões recursais anexas.

Na oportunidade, requer-se, em sede de juízo de retratação, apreciando

os  fundamentos  ora  apresentados,  seja  reformada  a  presente  sentença  nos  termos

pugnados.

Por fim, caso seja mantida a sentença combatida, pugna-se pela remessa

do presente recurso com as razões e contrarrazões ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral

do Estado de Mato Grosso para julgamento.

Cotriguaçu/MT, 28 de outubro de 2020.

DANNILO PRETI VIEIRA

Promotor de Justiça Eleitoral
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AUTOS N°  0600141-10.2020.11.0048
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO:  BERNARDINHO CROZETTA

RAZÕES DE RECURSO ELEITORAL

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,

EMÉRITOS DESEMBARGADORES, 

DOUTO PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL,

1. SÍNTESE PROCESSUAL:

Trata-se  de  Impugnação  de  Registro  de  Candidatura  oferecida  por

JURACY NASCIMENTO SANTOS em desfavor de BERNARDINHO CROZETTA, filiado ao

Partido  Social  Democrático  –  PSD,  concorrente  ao  cargo  de  Prefeito  do  Município  de

Cotriguaçu/MT.

Em  síntese,  na  impugnação  apresentada,  restou  constatado  que  o

recorrido  foi  condenado em Ação Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade Administrativa

(Autos n° 690-60.2011.8.11.0099 – Cód. 35835), na qual consta, dentre outras sanções, a

penalidade de suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos e 03 (três) anos.

Com  isso,  o  recorrido  foi  intimado  para  manifestar  acerca  do  teor  da

impugnação apresentada em seu desfavor (ID: 16296511), razão pela qual apresentou sua

peça defensiva (ID: 18618807), na qual pugnou, dentre outros pedidos, pela improcedência
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do pedido de indeferimento de registro de candidatura por suposta inelegibilidade da alínea

‘l’ do inciso I do art. 1º da LC 64/90.

O Ministério  Público apresentou parecer pugnando pela procedência  da

impugnação apresentada,  com consequente indeferimento do registro de candidatura de

BERNARDINHO CROZETTA (ID: 21765753).

Após, sobreveio a sentença de ID: 2435352, na qual julgou parcialmente

procedente a impugnação do registro de candidatura, afastando, especificamente a tese de

desnecessidade  de  cumulatividade  dos  requisitos  lesão  ao  patrimônio  público  e

enriquecimento ilícito.

É o relatório necessário.

2. DO MÉRITO RECURSAL:

2.1 – DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART.  1°,  INCISO I,  ALÍNEA “L’,  DA LEI

COMPLEMENTAR 64/90 –  Sentença recorrida  –  parcialmente reformada –  condenação

pelo  art.  10, VI da LIA confirmada –  penalidade de suspensão dos direitos políticos que

ainda perdura – decisão colegiada:

Sabe-se  que  os  atos  de  improbidade  administrativa  acarretam  para  o

agente, dentre outras sanções, a suspensão de seus direitos políticos, restrição que se

impõe apenas após o trânsito em julgado da condenação, assim permanecendo pelo tempo

expressamente fixado na decisão. 

Nesta  circunstância,  ou  seja,  com  direitos  políticos  suspensos,  o

condenado não reúne uma das condições de elegibilidade, exatamente a que está prevista

no art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal1. 

1 “Sabe-se que os atos de improbidade administrativa estão previstos especialmente na Lei n. 8.249/92 (sem prejuízo de
outras disposições, como as do art. 73, §7º, da Lei n. 9.504/97), punidos com multa civil, perda do cargo, proibição de
contratar  com o poder  público,  ressarcimento ao erário e  suspensão dos direitos políticos.  Esta última sanção – a
suspensão dos direitos políticos, que retira do condenado a condição de elegibilidade do art. 14, §3º, da CF: a
plenitude dos direitos políticos – só se impõe após o trânsito em julgado da condenação .” (Curso de Direito Eleitoral,
Edson de Resende Castro, Editora Del Rey, 8ª edição, 2016, pág.228) 
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De outro lado, sabe-se também que a condenação à suspensão de direitos

políticos, pelo cometimento de ato doloso de improbidade administrativa, desperta outro tipo

de impedimento à candidatura, qual seja, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “l”,

da LC n. 64/90, com redação dada pela LC n. 135/2010, incidente sempre que a conduta

importar (i)  lesão ao patrimônio público e/ou (ii)  enriquecimento ilícito para o agente ou

terceiros, situações presentes nas hipóteses dos art. 9º e 10, da Lei n. 8.429/92 

Essa inelegibilidade – diferentemente da suspensão de direitos políticos –

já  se impõe desde a  condenação por  órgão judicial  colegiado (Tribunal  de Justiça,

Tribunal Regional Federal, etc.), portanto, antes do trânsito em julgado. Tal impedimento,

como igualmente resulta da expressa disposição legal,  perdura até o transcurso de 8

anos APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA.

Com efeito, verifica-se, pela moldura fática assentada como fundamento

na  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  Vara  Única  de  Cotriguaçu  (Autos  n°  690-

60.2011.811.0099 – Cód. 35835) e  parcialmente reformada  pelo Tribunal de Justiça de

Mato  Grosso (Apelação  n.º  20461/2017),  que  condenou  o  requerido,  que  o  ato  de

improbidade administrativa praticado por este foi  doloso, e que importou em:  (a) lesão ao

patrimônio público e/ou (b) atentam contra os princípios da Administração Pública. 

Vejamos a decisão em primeiro grau (ID: 14097544):

III - DOSIMETRIA DAS SANÇÕES 

Estabelecidos os atos de improbidade administrativa praticados pelo
reclamado  nos  itens  “b”  (Ausência  de  processos  licitatórios),  “e”
(Apropriação do PASEP), “h” (Abertura de créditos adicionais sem a
indicação  dos  recursos  correspondentes),  e  “i”  (Repasses  de
recursos ao Poder Legislativo Municipal), passa-se à dosagem das
cominações, aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a
gravidade do ato, em obediência aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade,  na  determinação  do  art.  12,  “caput”,  da  Lei
8.429/92.

III.1 - Item b) Ausência de processos licitatórios
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Houve violação ao art. 10, “caput” e inciso VIII, da Lei 8.429/92, o
que faz incidir as sanções previstas no inciso II, do art. 12, da citada
lei:
i)  Ressarcimento  integral  do  dano:  no  importe  de  R$  893.070,00
(oitocentos e noventa e três mil e setenta reais), correspondente aos
credores contratados sem o devido processo licitatório; ii) Perda dos
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio: sem incidência
da penalidade porque não ficou caracterizada a hipótese; iii) Perda
da função pública: sem incidência da penalidade porque já encerrado
o  mandato  e  por  ele  não  ocupar,  na  atualidade,  qualquer  outra
função pública;  iv)  Suspensão dos direitos políticos:  de 05 (cinco)
anos por entender suficiente ao ato; v) Multa civil: de 50% (cinquenta
por  cento)  do  valor  do  dano,  correspondente  a  R$  446.535,00
(quatrocentos  e  quarenta  e seis  mil  e  quinhentos  e  trinta  e  cinco
reais);  vi)  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 05 (cinco) anos, porquanto a
violação  deste  item  corresponde  a  15  (quinze)  contratações  pela
municipalidade  de  Juruena/MT  feitas  de  forma  absolutamente
contrária à lei.

III.2 - Item e) Apropriação do PASEP
Houve violação ao art. 11, “caput”, da Lei 8.429/92, o que faz incidir
as sanções previstas no inciso III, do art. 12, da citada lei:
i)  Ressarcimento  integral  do  dano:  sem  incidência  da  penalidade
porque houve, na realidade, dano aos servidores que deixaram de ter
parcela do PASEP recolhido, este direito individual e disponível;  ii)
Perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio:
sem  incidência  da  penalidade  porque  não  ficou  caracterizada  a
hipótese; iii) Perda da função pública: sem incidência da penalidade
porque já encerrado o mandato e por ele não ocupar, na atualidade,
qualquer outra função pública; iv) Suspensão dos direitos políticos:
de 03 (três) anos por entender suficiente ao ato; v) Multa civil: de 05
(cinco)  vezes a  remuneração percebida pelo  agente em razão do
valor  dos  danos  aos  servidores  públicos,  correspondente  a  45%
(quarenta  e  cinco  por  cento)  do  que  se  deixou  de  recolher,
aproximadamente o valor de R$ 36.209,46 (trinta e seis mil, duzentos
e nove reais e quarenta e seis centavos); vi) 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: entendo desnecessária
a penalidade porque não houve violação ao bem jurídico tutelado por
ela.

III.3 - Item h) Abertura de créditos adicionais sem a indicação dos
recursos correspondentes

Av. Angelin Saia, nº 40, Bairro Jardim Vitória Régia, Cotriguaçu/MT – CEP. 78.330-000
Tel. (66) 3555-1527

5de16



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Promotoria Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

Houve violação ao art. 10, “caput” e inciso VI, da Lei 8.429/92, o
que faz incidir as sanções previstas no inciso II, do art. 12, da citada
lei:
i)  Ressarcimento  integral  do  dano:  no  importe  de  R$  401.953,72
(quatrocentos e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta
e dois centavos), correspondente à abertura e utilização de créditos
adicionais  sem  fonte  de  recurso;  ii)  Perda  dos  bens  ou  valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio: sem incidência da penalidade
porque  não  ficou  caracterizada  a  hipótese;  iii)  Perda  da  função
pública:  sem  incidência  da  penalidade  porque  já  encerrado  o
mandato e por ele não ocupar, na atualidade, qualquer outra função
pública; iv) Suspensão dos direitos políticos: de 05 (cinco) anos
por entender suficiente ao ato; v) Multa civil: de 50% (cinquenta por
cento) do valor do dano, correspondente a R$ 200.976,86 (duzentos
mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos); vi)
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:
entendo desnecessária a penalidade porque não houve violação ao
bem jurídico tutelado por ela.

III.4 - Item i) Repasses de recursos ao Poder Legislativo Municipal
Houve violação ao art. 11, “caput” e inciso II, da Lei 8.429/92, o que
faz incidir as sanções previstas no inciso III, do art. 12, da citada lei:
i)  Ressarcimento  integral  do  dano:  sem  incidência  da  penalidade
porque o repasse a menor ao Poder Legislativo, na verdade, ensejou
retenção indevida de recursos pelo Poder Executivo de Juruena/MT;
ii) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio:
sem  incidência  da  penalidade  porque  não  ficou  caracterizada  a
hipótese; iii) Perda da função pública: sem incidência da penalidade
porque já  encerrado o  mandato e  por  não ocupar,  na atualidade,
qualquer outra função pública; iv) Suspensão dos direitos políticos:
de 03 (três) anos por entender suficiente ao ato; v) Multa civil: de 10
(dez)  vezes  a  remuneração  percebida  pelo  agente  em  razão  do
ataque  à  independência  do  Poder  Legislativo;  vi)  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: entendo
desnecessária  a  penalidade  porque  não  houve  violação  ao  bem
jurídico tutelado por ela.

 
IV - DISPOSITIVO 
Ante  o  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE a
pretensão formulada na presente ação, e o faço com resolução de
mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, a fim de
CONDENAR o requerido BERNARDINHO CROZETTA, por infração
ao art. 10, “caput” e incisos VI e VIII, e art. 11, “caput” e inciso II,
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todos  da  Lei  8.429/92,  às  penalidades  constantes  do  artigo  12,
incisos II e III, da citada lei, e dosadas no Capítulo III (DOSIMETRIA
DAS SANÇÕES) desta decisão a seguir discriminadas: 

i)  Ressarcimento  integral  do  dano:  no  importe  de  R$  893.070,00
(oitocentos e noventa e três mil e setenta reais – condenação do item
“b”)  e  de  R$  401.953,72  (quatrocentos  e  um  mil,  novecentos  e
cinquenta e três reais e setenta e dois centavos – condenação do
item “h”);

ii)  Suspensão  dos  direitos  políticos:  de  05  (cinco)  anos
(condenações  dos  itens  “b”  e  “h”) e  03  (três)  anos
(condenações  dos  itens  “e”  e  “i”),  impossibilitada  a  soma  das
suspensões, na interpretação do art. 20 da Lei 8.429/92, consoante
entendimento  do  STJ  no  REsp  993.658/SC,  Rel.  Ministro
FRANCISCO  FALCÃO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  LUIZ  FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 18/12/2009;

iii) Multa civil: de R$ 446.535,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil e
quinhentos e trinta e cinco reais – condenação do item “b”), de 05
(cinco)  e  10  (dez)  vezes  a  remuneração  percebida  pelo  agente
(condenações dos itens “e” e “i”) e de R$ 200.976,86 (duzentos mil,
novecentos  e  setenta  e  seis  reais  e  oitenta  e  seis  centavos  –
condenação do item “h”);

iv) 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 05 (cinco) anos (condenação do item “b”). 

Colaciona-se trecho do acórdão:

“A C Ó R D Ã O 
[…]  POR  MAIORIA,  REJEITOU  AS  PRELIMINARES  E,  NO  MÉRITO,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA.

No mais, colaciona-se o Voto da d. Relatora:

Ante  o  exposto, REJEITO  as  preliminares de  cerceamento  de
defesa  e  tempestividade  da  defesa  preliminar  apresentada,  e  de
inobservância do litisconsórcio passivo necessário. 
No mérito,  DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
manejado por Bernardinho Crozetta, para afastar a condenação no
que tange à conduta tipificada no art. 10, caput e inciso VIII, da
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Lei  nº  8.429/1992 e,  consequentemente,  excluir  as  seguintes
sanções: ressarcimento  integral  do  dano  –  R$  893.070,00;  multa
civil  de 50% do valor  do dano – R$ 446.535,00;  suspensão dos
direitos políticos,  por cinco anos;  proibição de contratar  com o
Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou
creditícios, pelo prazo de cinco anos, uma vez que os serviços pagos
foram efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração Pública Municipal, mantida a sentença em todos os
seus demais termos. 

Observa-se de maneira clara que o TJMT manteve incólume a condenação

do demandado no tocante ao art. 10, VI da Lei 8.429/92.

Desse modo, mesmo com a reforma parcial da sentença de primeiro grau,

ainda, permanecem outras penalidades em desfavor do recorrido, sendo elas:

i)  Ressarcimento  integral  do  dano:  no  importe  de  R$  401.953,72
(quatrocentos e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta
e dois centavos – condenação do item “h”);

ii)  Suspensão  dos  direitos  políticos:  de  05  (cinco)  anos
(condenação do item “h”) e  03 (três)  anos (condenações dos
itens  “e”  e  “i”),  impossibilitada  a  soma  das  suspensões,  na
interpretação do art. 20 da Lei 8.429/92, consoante entendimento do
STJ no REsp 993.658/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel.
p/  Acórdão  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
15/10/2009, DJe 18/12/2009;

iii)  Multa  civil:  de  05  (cinco)  e  10  (dez)  vezes  a  remuneração
percebida pelo  agente  (condenações  dos itens  “e”  e  “i”)  e  de R$
200.976,86 (duzentos mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta
e seis centavos – condenação do item “h”).

2.2 – DO DOLO – DANO AO ERÁRIO – Abertura de créditos adicionais sem a indicação

dos recursos correspondentes – art. 10, “caput” e inciso VI, da Lei 8.429/93:

Inicialmente,  ressalte-se  que  a  expressão  “dolo”  não  precisa  constar

explicitamente na sentença ou acórdão condenatório por ato de improbidade administrativa

para que esteja configurada a inelegibilidade da alínea “l” do inciso I do art. 1º da LC nº

64/1990 bastando que da moldura fática reconhecida na fundamentação da referida decisão
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judicial  esteja  evidenciado  que  o  ato  de  improbidade  que  ensejou  a  condenação  foi

praticado de forma dolosa, e não culposa, como o caso dos autos.

Todavia, no presente caso, a sentença que reconheceu a prática do ato de

improbidade apontou que conduta tipificada no art. 10, “caput” e inciso VI, da Lei 8.429/93

foi perpetrada como dolo. Vejamos (ID: 14097544 – Pág. 7):

Daí que, com a inobservância da norma de regência (art. 167, inciso
V, da CRFB/88 e arts. 42 e 43 da Lei 4.320/64), houve desequilíbrio
orçamentário  com  a  criação  e  utilização  de  créditos  adicionais
despidos  da  respectiva  fonte  de  recurso,  o  que,  no  contexto  de
Prefeito  Municipal  e  ordenador  de  despesas,  indisfarçavelmente
constitui ação ou omissão dolosa que causou lesão ao erário no
valor de R$ 401.953,72 (quatrocentos e um mil,  novecentos e
cinquenta e  três reais  e  setenta e  dois  centavos),  por  realizar
operação  financeira  sem  observância  das  normas  legais  e
regulamentares, nos exatos termos do art. 10, “caput” e inciso VI,
da Lei 8.429/93  .  

Com efeito,  não se trata  de rediscutir  o  mérito  da decisão judicial  que

ensejou a condenação por improbidade administrativa, mas apenas verificar quais foram os

fundamentos fáticos e a essência do que foi decidido, a fim de fazer seu enquadramento

jurídico na causa de inelegibilidade prevista na alínea “l”  do inciso I  do art.  1º da LC nº

64/1990.

De outro lado, a incidência da inelegibilidade prevista na alínea “l” do inciso

I do art. 1º da LC nº 64/1990 não pressupõe o dolo direto do agente que colaborou para a

prática de ato ímprobo, sendo suficiente o dolo eventual2. 

Destarte, no presente caso concreto é patente que o ato de improbidade

administrativa pelo qual o requerido foi condenado deu-se na forma dolosa, e não culposa.

2 “a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para a configuração da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC nº
64/1990, não é necessário o dolo específico, mas apenas o dolo genérico ou eventual ” (TSE – Recurso Ordinário nº
060217636/RJ – Acórdão de 18.10.2018 -Relator Min. Admar Gonzaga) 
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2.3  –  DA  DESNECESSIDADE DE  CUMULATIVIDADE  DOS REQUISITOS LESÃO  AO

PATRIMÔNIO PÚBLICO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –  necessidade de  rediscussão e

alteração jurisprudencial:

A condenação por ato de improbidade administrativa que importe em dano

ao erário (art. 10 da Lei nº 8.429/1992), como ocorre no presente caso, constitui a causa de

inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64/1990, sendo desnecessária

a cumulatividade com uma condenação de enriquecimento ilícito (art. 9° da Lei n° 8.429/92).

Isso porque, a conjuntiva “e” contida no texto do referido dispositivo legal

pretendeu  apenas  adicionar  mais  uma  hipótese  de  prática  ímproba  que  caracteriza  a

inelegibilidade (enriquecimento ilícito), além dos atos dolosos que gerem lesão ao erário, e

não  cumulá-las.  É  que  nem  todo  ato  doloso  de  improbidade  que  importa  em

enriquecimento  ilícito  do  agente  público  ou  de  terceiro  gera  necessariamente  lesão  ao

erário, ou vice-versa.

Portanto, o significado da norma é que nas condenações por ato doloso de

improbidade  que  importem  lesão  ao  erário  “e” também  naqueles  que  importem

enriquecimento ilícito, presentes os demais requisitos, estará caracterizada a inelegibilidade

da alínea “l”. 

Com efeito,  essa é a interpretação teleológica  e  sistemática  do art.  1º,

alínea “l,  da LC nº 64/1990 que possui maior conformidade à exigência constitucional de

proteção da probidade administrativa e moralidade para exercício de mandato eletivo que

fundamenta o referido dispositivo legal, conforme preconizado nos arts. 14, § 9º, e 37 da CF/

88.

Ademais, RODRIGO LÓPEZ ZÍLIO, em sua obra Direito Eleitoral, também

sustenta doutrinariamente:

Embora o legislador tenha estabelecido a necessidade de lesão ao
patrimônio  público "e" enriquecimento  ilícito,  a  melhor
interpretação  do  comando  normativo  é  a  que  permite  o
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reconhecimento da inelegibilidade quando houver condenação
por  infração  do  art.  9º  (enriquecimento  ilícito)  ou  ao  art.  10
(prejuízo ao erário) da Lei n° 8.429/92. Dito de outro modo, basta a
condenação  em  qualquer  uma  das  duas  hipóteses  para  a
incidência da norma, não sendo necessário a condenação em
ambos  os  artigos. Com  efeito,  tendo  por  base  a  diretriz
constitucional da defesa da probidade administrativa e da moralidade
para o exercício do mandato (art. 14, § 9º, CF), entende-se que o
reconhecimento  judicial  de  prejuízo  doloso  ao  erário  ou  de
enriquecimento  ilícito,  ainda  que  de modo autônomo (ou seja,  de
forma  não  cumulativa),  é  suficiente  para  a  configuração  da
restrição à capacidade eleitoral passiva.  Revela-se incompatível
com  o  objetivo  da  norma  o  reconhecimento  judicial  –  por  órgão
colegiado ou por decisão definitiva – do cometimento de ato doloso
de  improbidade  administrativa  que  importe  prejuízo  ao  erário  ou
enriquecimento ilícito,  inclusive com a determinação de suspensão
dos  direitos  políticos,  mantendo-se  incólume  a  restrição  à
elegibilidade  do  condenado.  Sobreleva,  no  caso  concreto,  o
fundamento  ético  da  inelegibilidade  prevista  na  alínea  l,  sendo
justificável  a  exclusão  do direito  de  elegibilidade  para  aquele  que
teve prolatada, em seu desfavor, decisão judicial (proferida por órgão
colegiado ou definitiva) reconhecendo o prejuízo doloso ao erário ou
enriquecimento  ilícito.  (Direito  Eleitoral,  7ª  ed.,  Editora  Juspodivm,
2020, p. 312-313) 

Outrossim, o TSE no julgamento do REspe nº 4932/SP, em 18.10.2016,

apesar de manter sua jurisprudência tradicional em sentido contrário para as eleições de

2016;  exigindo,  assim, a cumulatividade de ambos os requisitos para a configuração da

inelegibilidade da alínea “l”,  sinalizou a rediscussão e alteração de sua jurisprudência

para o pleito futuro, de forma a não se poder alegar insegurança, in verbis:

ELEIÇÕES  2016.  PREFEITO.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.
RECURSO  ESPECIAL.  ART.  1º,  I,  L,  DA  LC  Nº  64/90.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA.  INELEGIBILIDADE NÃO
CONFIGURADA.  RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO.  1.  Para  a
incidência  da  alínea  l  do  art.  1º  do  inciso  I  da  LC  nº  64/90,  é
necessária  a  condenação  por  ato  doloso de  improbidade
administrativa que implique,  concomitantemente,  lesão ao erário  e
enriquecimento ilícito, em proveito próprio ou de terceiro, ainda que
tal reconhecimento não conste no dispositivo da decisão judicial (RO
nº 1408-04/RJ, Rel. Min. Maria Thereza, PSESS de 22.10.2014; RO
n°  380-23/MT,  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha,  PSESS  de
11.9.2014). […] 6. Nos termos do voto do Ministro Herman Benjamin,
a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral merece revisão,
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para eleições vindouras, com a fixação da tese de que não se exige,
para a incidência da inelegibilidade do art. 1º, l, da LC 64/90, que a
suspensão de direitos políticos por ato doloso de improbidade
administrativa  decorra,  cumulativamente,  de  enriquecimento
ilícito e dano ao erário. Contudo, na ótica da maioria, além de
não ser possível adotar tal interpretação, descabe indicar, desde
logo, alteração da jurisprudência para pleito vindouro, pois não
é  possível  vincular  o  entendimento  de  colegiado  cuja
composição será diversa, em razão da renovação natural que é
característica  desta  Justiça.  7.  Anotação,  apenas  a  título  de
sinalização  aos  jurisdicionados,  para  que  não  se  alegue
insegurança  jurídica,  de  que  a  matéria  poderá  ser  objeto  de
rediscussão nas próximas eleições. 8. Recurso especial eleitoral a
que  se  dá  provimento,  para  deferir  o  registro  de  candidatura  do
recorrente. (TSE – Recurso Especial Eleitoral nº 4932/SP, Relator(a)
Min.  Luciana Christina Guimarães Lóssio,  PSESS – Publicado em
Sessão, Data 18.10.2016)

No referido julgamento, a Ministra ROSA WEBER inclusive assentou seu

entendimento  jurídico  na linha  do voto do Ministro  HERMAN BENJAMIN,  apesar  de ter

mantido a jurisprudência tradicional do TSE para as eleições de 2016, apenas em razão do

princípio da segurança jurídica, o que não mais ocorreria em um pleito futuro após a referida

sinalização de rediscussão da matéria assentada pela Corte3.

Nesse contexto, a Procuradoria-Geral Eleitoral, no exercício de sua função

de chefia e coordenação do Ministério Público Eleitoral, editou a  Instrução PGE nº 01, de

27.7.2018  para  orientar  a  atuação  dos  membros  do  MPE  e  assentar  publicamente  o

entendimento  institucional  quanto  à  desnecessidade  da  cumulatividade  dos

requisitos da lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito para a configuração

da inelegibilidade prevista no art. 1º, alínea “l”, da LC nº 64/1990.

Destarte, em vista do exposto, tem-se que no presente caso encontra-se

patente  a  configuração  da  inelegibilidade  prevista  no  art.  1º,  alínea  “l”,  da  LC nº

64/1990, razão pela qual a sentença de piso merece ser reformada.

3 No caso concreto,  eu acompanho a Ministra Luciana Lóssio,  em função do princípio da segurança jurídica; mas, com
relação  ao  tema  em  si,  eu  acompanho  na  íntegra  o  voto  da  divergência.  Eu também entendo que  uma
interpretação sistemática e teleológica, sobretudo teleológica, leva a que se compreenda, a
que se faça a leitura da alínea l do inciso 1 do art. 1º da Lei Complementar n° 64/90, no
sentido de afastar a exigência cumulativa, embora, por certo, cada caso comporte uma solução diferente,
dependendo das suas circunstâncias 
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3.  DA  NECESSIDADE  DE  REDISCUSSÃO  E  SUPERAÇÃO  JURISPRUDENCIAL  –

Overruling – requisitos  não cumulativos da inelegibilidade – lesão ao patrimônio público  e

enriquecimento ilícito – aplicação às eleições de 2020:

Conforme  delineado  acima,  as  questões  relacionadas  à  inelegibilidade

prevista  no art.  1°,  I,  alínea  “l”,da  Lei  Complementar  n°  64/90,  especialmente  quanto  à

cumulatividade de condenação de enriquecimento ilícito (art. 9° da Lei n° 8.429/92) e de

dano  ao  erário  (art.  10  da  Lei  nº  8.429/1992),  apontam  no  sentido  de  superação  do

entendimento jurisprudencial sedimentado (overruling).

Sobre o assunto, vejamos o trecho da sentença recorrida (ID: 24385352 –

Pág. 13):

“[…]  A  impugnação  concorda  com  a  necessidade  de  cumulação:
dano ao erário + enriquecimento ilícito. Quanto a este último, indica a
impugnação  que  “Não  restam  dúvidas  de  que  o  ato  enriqueceu
terceiros  de  forma  indevida  e  lesou  o  erário.  Não  obstante  a
afirmação  feita,  não  se  encontra  argumentação  sobre  o  ponto,
tampouco conteúdo na sentença ou no Acórdão sobre isso. Com a
falta  de  comprovação  de  que  houve  o  dito  enriquecimento  de
terceiros”, descabe concordar com a possibilidade de preenchimento
do requisito “enriquecimento ilícito”.
O  Ministério  Público,  por  sua  vez,  ressalta  a  necessidade  de
superar  o  entendimento  anterior  do  TSE,  trazendo  julgado
indicando pretensão de mudança de tal pensamento, inclusive
ressaltando orientação do PG Eleitoral para que se posicione, o
Ministério Público, neste sentido. 
Neste raciocínio, os requisitos seriam alternativos, exercendo o “e”
papel de incluir hipótese, não de exigir cumulatividade; 
Concorda-se que houve fala de integrantes do TSE pretendendo
rediscutir o ponto, mas isso não se confirmou, pelo menos não até
o momento, devendo prevalecer o quanto assentado em julgados
como o Ac.-TSE, de 21.2.2017, no REspe nº 10049, em que se
ressalta a necessidade de simultaneidade e especialmente no Ac de
19.12.2018 no RO 060417529, rel. Min. Admar Gonzaga, ali sendo
dito que “A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, firmada nas
Eleições de 2012 e reafirmada nos pleitos subsequentes (2014, 2016
e, ainda, 2018), é no sentido de que a incidência da inelegibilidade
descrita  no  art.  1º,  I,  l,  da  Lei  Complementar  64/90  demanda
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condenação judicial,  transitada em julgado  ou proferida por  órgão
colegiado,  na  qual  se  imponha  a  penalidade  de  suspensão  dos
direitos políticos, por ato doloso de improbidade administrativa que
importe cumulativamente dano ao erário e enriquecimento ilícito”.
Assim,  CONCORDANDO-SE  COM  A  NECESSIDADE  DE
CUMULATIVIDADE,  EM  RELAÇÃO  A  ESTE  FATO,
IMPROCEDENTE O PEDIDO FEITO [...]” [grifos nossos]

Como se sabe, a  técnica do  overruling é um instrumento que permite

uma resposta judicial ao desgaste da dupla coerência do precedente. Essa dupla coerência

consiste em: (i) congruência social e (ii) consistência sistêmica. Assim, quando o precedente

carecer de dupla coerência, estará violando os princípios básicos que sustentam a regra do

stare  decisis  –  a  segurança  jurídica  e  a  igualdade  –  deixando  de  autorizar  a  sua

replicabilidade. Nesse cenário, o precedente deverá ser superado4. 

Dessa  forma,  os  casos  de  inelegibilidade  constatados  nos  registros  de

candidatura dos candidatos nessas eleições de 2020 precisam de aplicação da lei com mais

rigidez, a fim de garantir efetividade da norma, notadamente quando a interpretação atual,

mostra-se condescendente com o mau gestor público.

Nesse sentido, explica Augusto Vieira de Carvalho:

“[…]  com  o  devido  respeito,  a  exigência  simultânea de
condenação por  atos  de  improbidade  administrativa  que
resultem  danos  ao  erário  e enriquecimento  ilícito,  mostra-se
hábil  a  esvaziar,  sensivelmente,  a  eficácia  da alínea “L”,  sem
aparente explicação lógica.
[...]
Tal  quadro,  considerando  a  relativa  complexidade  existente  na
condenação  fulcrada  nos  arts.  90  e  10  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa, sob o prisma individual, a exigência de condenação
cumulada revela-se concretamente atentatória à eficácia real da
hipótese de inelegibilidade corporificada na alínea “L”.
Não  bastasse,  não  se  revela  de  fácil  identificação  uma  razão
verdadeiramente  consistente  para  a  exigência  da  referida
simultaneidade, eis que, seja na visão leiga ou mesmo técnica afeta
aos operadores do direito, não há como se questionar a gravidade,
ao menos conceitual, de uma condenação firmada em dano ao erário
ou  em  enriquecimento  ilícito,  individualmente,  para  fins  de
inelegibilidade do postulante a cargo público eletivo.

4 Mitidiero, D. F. Fundamentação e precedente... cit. p. 61-78. 
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Por outro lado,  conforme dito alhures, a melhor interpretação para essa

causa de inelegibilidade é a teleológica e sistemática, levando em consideração os valores

ético-jurídicos  que  fundamentam  o  dispositivo  legal  em  comento,  o  qual  não  pode  ser

dissociado dos arts. 14, § 9º e 37, caput e § 4º da CF/88, sob pena de esvaziamento do

comando legal.

Com efeito,  o conectivo “e”,  utilizado em “lesão ao patrimônio público e

enriquecimento  ilícito”,  não significa  que  se  exija  presença  concomitante de  ambos  os

requisitos em decreto condenatório de suspensão de direitos políticos por ato doloso de

improbidade administrativa, motivo pelo qual a aplicação dos precedentes de cumulatividade

precisam ser superados.

Ademais, não há sentido jurídico em aglutinar duas espécies distintas de

improbidade,  formando  uma  nova  categoria  do  tipo,  para  aferir  o  enquadramento  na

mencionada causa de inelegibilidade.

Tal medida, se mostra incompatível com o texto constitucional (arts. 14, §

9º e 37, caput e § 4º) tanto a elegibilidade de agente ímprobo que causou dano ao erário,

mas  que  não  enriqueceu  ilicitamente;  quanto  a  elegibilidade  de  agente  ímprobo  que

enriqueceu ilicitamente a si ou a terceiros sem provocação de dano ao erário.

No caso, o método gramatical permite reconhecer a existência da figura de

linguagem da elipse,  subentendida no texto e, portanto, que a expressão legal deve ser

assim  lida,  a  expressar  hipóteses  autônomas:  “[…]  por  ato  doloso  de  improbidade

administrativa  que  importe  lesão  ao  patrimônio  público  e  [também por  ato  doloso de

improbidade que importe] enriquecimento ilícito”.

Nesse ponto, leciona JOSÉ JAIRO GOMES que “a conjuntiva e no texto

da alínea l, I, do artigo 1º, da LC nº 64/90 deve ser entendida como disjuntiva, isto é, ou.

Assim o exige uma interpretação sistemática comprometida com os valores presentes no

sistema jurídico, notadamente a moralidade-probidade administrativa (CF, arts. 14, § 9º, e

37, caput e § 4º). E também porque, do ponto de vista lógico, é possível cogitar de lesão ao
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patrimônio público por ato doloso do agente sem que haja enriquecimento ilícito. Cuida-se,

então, de falsa conjuntiva.” (Direito Eleitoral, 14ª ed. Atlas, 2018, p. 308) 

Nesse  ponto,  mostra-se  aconselhável  que,  dada  a  função  da  corte

eleitoral,  submeta  o  precedente  ora  questionado  à  reavaliação para,  dar-lhe  nova

interpretação, para que leve à sua  superação total (overruling), notadamente quando há

alteração  nos  paradigmas  interpretativos  (já  indicados na  decisão  do  TSE  –  Recurso

Especial Eleitoral nº 4932/SP), de modo a dar dinamismo ao Direito.

Dessa forma, considerando todo o exposto, é evidente a necessidade de

superar  os  precedentes  que  atentam  contra  os  princípios  e  valores  constitucionais,

relacionados à probidade administrativa, consequentemente, desvirtuando e contaminando

o próprio processo democrático.

4. DOS PEDIDOS:

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu Promotor

de  Justiça  signatário, requer  seja  RECEBIDO o  presente  Recurso  Eleitoral,  por  ser

tempestivo, e no mérito,  PROVIDO, a fim de reformar a sentença recorrida, considerando

acolher o pedido de reconhecimento da inelegibilidade prevista no art. 1º, alínea “l”, da LC nº

64/1990,  como  motivo  de  indeferimento  do  registo  de  candidatura  de  BERNARDINHO

CROZETTA, nos termos acima delineados.

Cotriguaçu/MT, 28 de outubro de 2020.

DANNILO PRETI VIEIRA

Promotor de Justiça Eleitoral
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