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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

 

JUÍZO DA 410ª ZONA ELEITORAL DE SÃO CARLOS SP

 

 

 

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) - Processo nº 0600084-53.2020.6.26.0410 - IBATÉ - SÃO
PAULO
Assunto: [Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária]
REQUERENTE: JOSE LUIZ PARELLA, CONTINUAR CRESCENDO 45-PSDB / 15-MDB / 19-PODE /
51-PATRIOTA, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO
MUNICIPAL, PATRIOTA - MUNICÍPIO DE IBATÉ, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IBATE/SP, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - DIRETORIO MUNICIPAL
IMPUGNANTE: SAÚDE, EMPREGO, EDUCAÇÃO E COMPROMISSO SOCIAL 14-PTB / 55-PSD / 25-
DEM, MARCO AURÉLIO BERNARDE DE ALMEIDA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE - SP182596, HELIO
FREITAS DE CARVALHO DA SILVEIRA - SP154003
Advogado do(a) REQUERENTE: EMANUEL DANIELI DA SILVA - SP213168

Advogados do(a) IMPUGNANTE: VITOR ELIAS VENTURIN - SP408166, RENATO RIBEIRO DE
ALMEIDA - SP315430
 
 

 

 

 

 

 

SENTENÇA

 

Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo, apresentado pelo candidato Requerente, para
concorrer ao cargo de Prefeito no Município de IBATÉ - SP

Publicado o edital, foram  apresentadas as impugnações ID nº 10646327,  11500855 e 11961840 que alegam,
em síntese: abuso de poder político, visando influenciar nas eleições de 2012 e 2016; potencial

É
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inelegibilidade de JOSÉ LUIZ PARELLA; contas relacionadas ao convênio com a ONG Bola para frente
desaprovadas e contas rejeitadas por vício insanável.

O candidato foi citado para apresentar defesa, bem como cumprir as diligências promovidas pelo Cartório
Eleitoral.

O candidato respondeu as impugnações (ID nº 14606032) defendendo, em suma, a inexistência de
inelegibilidades e requer que sejam julgadas improcedentes as impugnações ofertadas nestes autos.

Em cumprimento ao art. 35, I, da Resolução TSE nº23.609/2019, o Cartório Eleitoral informa que foram
juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor

Após, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

É o relatório.

Decido. 

A Ação de Impugnação ao pedido de Registro de Candidatura da agremiação não merece prosperar.

Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado, senão vejamos.

A coligação “Saúde, Emprego, Educação e Compromisso Social” requereu o reconhecimento da
inelegibilidade pelo artigo 1º, I, “l”, da LC 64/90, com fundamento na condenação do impugnado por ato de
improbidade administrativa nos autos do processo nº 0002817-03.2012.8.26.0233.

A alínea “l” do inciso I do artigo 1º da LC 64/90 dispõe que a inelegibilidade decorre a existência
concomitante de quatro requisitos: a) condenação à suspensão dos direito político; b) decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão colegiado; c) ato doloso de improbidade administrativa; d) lesão ao
patrimônio público ou enriquecimento ilícito.

Com relação a tal fato, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou o impugnado pelas condutas
tipificadas no artigo 11, “caput”, da LIA, aplicando as sanções do artigo 12, III, da LIA.

O órgão colegiado (6ª Câmara de Direito Público do TJSP) entendeu que o impugnado praticou condutas
antijurídicas, com desvio de finalidade, afrontando os princípios da moralidade, imparcialidade,
impessoalidade e finalidade, e aplicou as seguintes sanções: a) suspensão dos direitos políticos pelo  prazo de
três anos; b) pagamento de multa civil correspondente a vinte vezes o valor da remuneração que percebia no
último mês do mandato; e c) proibição de contratar com o Poder Público igualmente pelo prazo de três anos.

A Justiça Comum entendeu que o impugnado incorreu nas sanções do artigo 12, III, da Lei nº 8.429/92, o
que afasta a inelegibilidade da alínea “l”, por ausência de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento
ilícito. Não há nenhuma menção a esses elementos no dispositivo da condenação e é vedado à Justiça
Eleitoral adentrar no mérito do julgamento, alterando as conclusões a que chegaram os Desembargadores do
e. TJSP, sob pena de usurpação de ompetência.

Destaca-se, outrossim, que a condenação à suspensão dos direitos políticos em ação de improbidade somente
se efetivará com o trânsito em julgado da condenação. Portanto, afasto a inelegibilidade do artigo 1º, I, “l”,
da LC 64/90.

Ainda, a coligação “Saúde, Emprego, Educação e Compromisso Social” requereu o reconhecimento da
inelegibilidade pelo artigo 1º, I, “h”, da LC 64/90, ao argumento de que o impugnado praticou abuso de
poder político, visando influenciar nas eleições de 2012 e 2016, conforme condenação na Ação Civil Pública
nº 0002817-03.2012.8.26.0233.

A alínea “h” pressupõe a existência de: a) abuso de poder econômico ou político; b) a qualidade de agente
público do autor do abuso de poder; c) a finalidade eleitoral do abuso, de modo a carrear benefício ao próprio
agente ou a terceiro; d) a existência de condenação judicial do autor do abuso em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão colegiado.
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Portanto, a inelegibilidade em comento exige que o abuso de poder atinja a normalidade ou legitimidade das
eleições. No caso, o impugnado foi condenado por improbidade administrativa por quatro fatos e pela
simples leitura do acórdão é possível verificar que o primeiro, o segundo e o quarto fatos não têm nenhuma
relação com a matéria eleitoral, razão pela qual não podem atraí a inelegibilidade da alínea “h”.

Quanto ao terceiro fato, suspensão do pagamento do subsídio do vice-prefeito, que se candidataria a prefeito
nas eleições de 2012, não foi apontado pelo acórdão condenatório como tendo finalidade eleitoral.
Consignou-se que a conduta violou o princípio da legalidade, porquanto a suspensão da remuneração não
teria observado o princípio da legalidade na imposição da penalidade, conforme se observa do seguinte
trecho do acórdão:

“Passo à análise da suspensão ilegal do pagamento do subsídio do vice-prefeito e transcrevo, como razão de
decidir, porque judiciosa foi a análise do fato, os fundamentos do parecer da Culta Procuradora de Justiça,
Dra. Cristina Di Giaimo Caboclo, ‘Quanto à suspensão ilegal do pagamento do subsídio do vice-prefeito,
Isaías Regolião, ao argumento de que este se ausentava do trabalho, também restou inquestionável o dolo da
conduta do requerido. Em primeiro lugar porque, como destacado no julgamento do mandado de segurança
impetrado pelo vice-prefeito (cópias em fls. 365/431), não podia o requerido ignorar a necessidade de
observância ao princípio da legalidade estrita para imposição de penalidade, mediante prévio e regular
processo administrativo; em segundo lugar, porque a prova produzida não confirmou a alegada ausência de
Isaias ao trabalho ainda que Terezinha (fls. 891) tenha dito que ele não era assíduo, Isabel (fls.823)
asseverou que como regra ele não faltava ao trabalho, explicando que ele candidatou-se ao cargo de
prefeito em oposição ao requerido’” (fls.1163).

A pretendida inelegibilidade exige que a condenação seja vinculada a abuso de poder político ou econômico
com finalidade eleitoral, o que não é extraído do acórdão conforme trecho copiado, que indica que a
suspensão da remuneração do vice-prefeito foi cesurada pela ausência de procedimento administrativo para
essa finalidade. Além disso, no processo de improbidade, verificou-se contradição no depoimento de
testemunhas de forma que não foi possível concluir pela assiduidade ou não do vice-prefeito.

Assim, não há como enquadrar os fatos apreciados na ação na hipótese da alínea “h” por ausência de
comprovação de interferência na normalidade das eleições.

A pretendida inelegibilidade que seria decorrente da condenação na ação civil pública nº 0002817-
03.2012.8.26.0233 depende necessariamente do trânsito em julgado da ação, uma vez que não se enquadra
nas hipóteses das alíneas “h” e “l” do artigo 1º, I, da LC 64/90.

Por fim, o Ministério Público e a Coligação “Saúde, Emprego, Educação e Compromisso Social”
impugnaram o registro da candidatura com fundamento no artigo 1º, I, “g”, da LC 64/90, aduzindo que o
processo TCE 914/013/10 rejeitou as contas do candidato em 30/10/2013.

Para a configuração da inelegibilidade prevista no mencionado dispositivo legal, são necessários os seguintes
pressupostos: 1) a decisão do órgão competente; 2) a irrecorribilidade da decisão no âmbito administrativo;
3) o caráter insanável da irregularidade; 4) o ato doloso de improbidade administrativa; 5) o não exaurimento
do prazo de oito anos contado da decisão; e 6) a inexistência de suspensão ou anulação judicial da decisão
(TSE, REspe nº 58-78/RO, Relator Ministro Henrique Neves da Silva, publicado em sessão de 13/12/2016).

No caso, o impugnado, na qualidade de Prefeito da cidade de Ibaté, firmou convênio com a ONG Bola para
Frente para a execução de projeto sócio-esportivo-educacional, com objetivo de inclusão social da criança e
do adolescente. As contas do exercício de 2009 foram reprovadas pelo TCE, nos autos do processo TCE
914/013/10, em 30/10/2013. Após recurso do impugnado, o trânsito em julgado se deu em 15/09/2014.

O acórdão do Tribunal de Contas apontou que o instrumento de parceria não contou com especificação das
metas, dos critérios e receitas previstas para execução dos trabalhos e da remuneração e benefícios de
pessoal, conforme previsto no artigo 10, §2º, da Lei 9.790/1999. Além disso, no demonstrativo de
dispêndios, não se mostrou evidente que os gastos atribuídos ao município de Ibaté no rateio destinaram-se
efetivamente à execução do projeto social na cidade e as despesas relacionadas à entidade (assessoria de
imprensa, serviços contábeis, monitoramento de alarmes, aluguel do imóvel, telefone, encargos sociais e
consultor jurídico) tinham lastro no termo de parceria.
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Não houve qualquer censura em relação a dolo, dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

O acórdão aprovou apenas o montante de R$ 6.667,27 destinado ao pagamento de professores.

Não há notícia de julgamento pela Câmara Municipal.

Sobre a questão o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão ao julgar os Recursos Extraordinários
848.826 e 729.744, definindo a seguinte tese: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar
64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das
contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o
auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão
de 2/3 dos vereadores”.

Na sequência, é preciso considerar que o TSE no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 4503 entendeu
que compete ao Tribunal de Constas da União fiscalizar e julgar as prestações de contas de convênio
relativas a repasses de recursos federais feitos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios (CF, art. 71,
VI) e que compete aos tribunais de contas estaduais fiscalizar e julgar as prestações de contas de convênio
relativas a repasses de recursos estaduais feitos aos municípios, entretanto, sendo a hipótese de convênio
firmado apenas no âmbito da municipalidade, sem envolver outros entres da Federação, com repasse apenas
de recursos municipais a entidades privadas, o julgamento das contas é competência da Câmara Municipal,
conforme entendimento do STF já apresentador.

As provas apresentadas não indicam a existência de recursos federais ou estaduais e não se demonstrou a
aprovação ou rejeição das contas pela Câmara Municipal, órgão com competência para apreciar as contas do
Prefeito em exercício.

Dessa forma, não ficou comprovada a inelegibilidade pela alínea “g” do inciso I do artigo 1º da LC 64/90.

ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de registro da agremiação Requerente, para concorrer à Eleição Ord.
Municipal - SP, no município de IBATÉ, nos termos da informação prestada pelo Cartório Eleitoral e que
integra a presente decisão.

Providencie o Cartório Eleitoral, a imediata atualização da situação do Partido no Sistema de Candidaturas,
lançando-se a respectiva certidão; e, ainda, certifique o resultado do julgamento nos autos dos processos do
candidato para cumprimento disposto no art. 47 da Resolução TSE 23.609/2019.

Publique-se. Intime-se.

IBATÉ,SP, 26 de outubro de 2020.

 
 

 LETICIA LEMOS ROSSI

Juíza Eleitoral

 

 

 

 

 


