
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

 

RECURSO ELEITORAL  Nº  0600277-54.2020.6.13.0079 – CATAGUASES 
 JUIZ LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOSRELATOR:

 MARCOS REZENDE SPÍNOLARECORRENTE:
 -ADVOGADOS: DRS. THOMAZ DA SILVA VARGAS DE FARIA

OAB/MG0145100;  - OAB/MG10520JOARES SÍLVIO DA COSTA
 JUSTIÇA ELEITORALRECORRIDA:

 

ACÓRDÃO PUBLICADO EM SESSÃO

 

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO EM REGISTRO
DE CANDIDATURA – INELEGIBILIDADE – ART.
1º, I, ALÍNEA E  1, DA LC 64/90 – CRITÉRIOS,
OBJETIVOS - CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO – PENA
CUMPRIDA – NÃO DECORRIDO PRAZO DE 08
ANOS – REGISTRO INDEFERIDO.

- Registro de candidatura indeferido em razão de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I,  1 da LCe,
64/90. Condenação pelo crime do art. 356 do
Código Penal.

- O legislador definiu critérios objetivos para
determinar as hipóteses de inelegibilidades, que
são parâmetros legais previamente estabelecidos,
de aplicação geral e obrigatória pelo Judiciário.

- Não há que se fazer juízo de valor sobre a
proporcionalidade de causa de inelegibilidade que
restringe por 08 (oito) anos o direito do recorrente
de poder se candidatar a cargo eletivo, tendo em
vista o fato de imposição de pena privativa de
liberdade muito pequena, substituída por restritiva
de direitos, bem como a natureza do crime e sua
aptidão para ferir a probidade administrativa.
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- Recurso a que se nega provimento.

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado,
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais em negar
provimento ao recurso, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2020.

 

Juiz Luiz Carlos Rezende e Santos

Relator

 

                                

RELATÓRIO

 

O JUIZ REZENDE E SANTOS – Trata-se de recurso eleitoral interposto
por Marcos Rezende Spínola contra sentença do Juízo da 079ª Zona Eleitoral de
Cataguases que indeferiu seu pedido de registro de candidatura em razão de
existência de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ,  da Leie
Complementar n.º 64/90.

Requerimento de Registro de Candidatura, ID 15981795.

Certidão criminal positiva, ID 15982245.

Impugnação ao registro da candidatura do recorrente, ID 15982445, pelo
Ministério Público Eleitoral.

Cópia da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal
0086896-55.2011.8.13.0153, que tramitou na Justiça Comum da Comarca de
Cataguases, ID 15982395.

Cópia do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que deu
parcial provimento ao recurso interposto contra a sentença condenatória, mantendo
a condenação, mas reduzindo suas penas, ID 15982495.

Cópia da sentença de extinção da punibilidade do recorrente, ID,
15982545.

Certidão, ID 15983245, da Justiça de 1ª Instância, Comarca de
Cataguases, informando o trânsito em julgado da condenação do recorrente em
18/05/2017, e extinção da pena imposta em 19/12/2019.
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Contestação do recorrente à impugnação do registro de candidatura, ID
15983695 e ID 15987895.

Sentença ID 15984095 indeferindo o pedido de registro de candidatura
de Marcos Rezende Spinola, em razão da incidência no disposto na LC n.º 64/90,
em seu art. 1º, I, , item 1.e

Inconformado, o recorrente aviou recurso eleitoral, ID 15984245,
informando que o recorrente requereu o registro de sua candidatura ao cargo de
vereador pelo Município de Cataguases, apresentando os documentos necessários
à aferição das condições de elegibilidade, mas teve seu pedido impugnado pelo
Ministério Público Eleitoral, sob a alegação de inelegibilidade decorrente de
condenação por crime contra a administração pública.

Sustenta que houve equívoco na sentença que indeferiu o seu registro
de candidatura, uma vez que, além dos requisitos objetivos cumulativos que
geraram a presente hipótese de inelegibilidade, existe um requisito implícito que é
aptidão do crime cometido de “violar a probidade administrativa, a moralidade para
exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato”.

Aduz que deve ser observado o princípio da proporcionalidade como
critério de aferição da constitucionalidade das restrições a direitos fundamentais, no
caso, o direito de ser votado. Acrescenta que “a questão está em saber se, de
acordo com um critério de proporcionalidade, a decretação da inelegibilidade
daqueles cidadãos condenados criminalmente, cuja pena foi convertida em restritiva
de direitos -, prestação pecuniária, restringe de forma excessiva ou não o direito
fundamental de ser votado”.

Argumenta que o prazo de inelegibilidade de 08 (oito) anos é
extremamente invasivo aos direitos políticos do cidadão, já que o recorrente foi
condenado a apenas 07 (sete) meses de detenção em regime aberto, cuja pena foi
substituída por prestação pecuniária. Destaca que “o candidato, ora Recorrente, está
inelegível em razão de fato ocorrido há 10 anos, o que mostra, em nosso modesto
entendimento, desproporcional não somente pela restrição da capacidade eleitoral
passiva por período tão elástico, mas também, pelas peculiaridades do caso
concreto, no qual está-se a julgar um crime de menor valia, tanto pela sua natureza,
quanto pela sanção aplicável à espécie”.

Requer, ao final, o provimento do recurso para deferir o seu registro de
candidatura ao cargo de vereador.

Parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral, ID 16347045, pelo não
provimento do recurso.

Este é o relatório.
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 VOTO

 

O JUIZ REZENDE E SANTOS – Trata-se de recurso eleitoral interposto
por Marcos Rezende Spínola contra sentença do Juízo da 079ª Zona Eleitoral de
Cataguases, que indeferiu seu pedido de registro de candidatura em razão de
existência de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea , 1 da Leie
Complementar n.º 64/90.

Considero tempestivo o recurso, uma vez que não há certidão de
intimação nos autos.

Inicialmente, insta salientar que qualquer cidadão pode pretender se
candidatar às eleições, desde que, respeitadas as condições constitucionais e legais
de elegibilidade e de incompatibilidade, não incida em quaisquer causas de
inelegibilidade.

O cerne da matéria debatida nos autos, então, se circunscreve a
examinar se houve ou não a incidência da causa de inelegibilidade prevista no
supramencionado dispositivo.

A Lei Complementar nº 64/1990, com as alterações promovidas pela LC
nº 135/2010, disciplina, de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, as
hipóteses de inelegibilidade, estabelecendo, no seu art. 1º, inciso I, alínea "e", item 1

:, in verbis

 

Art. 1º :São inelegíveis

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por

órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8

, pelos crimes:  ((oito) anos após o cumprimento da pena Redação dada pela Lei

)Complementar nº 135, de 2010

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio

público; ( ) (Destaque nosso)Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010

 

Compulsando os autos, constata-se que o recorrente foi condenado pela
prática de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, art. 356 do Código
Penal, por decisão transitada em julgado em 18/05/2017, tendo ocorrido a extinção
da punibilidade em 19/12/2019, segundo se depreende da ID 15983245.
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O referido crime encontra-se tipificado no Capítulo III do Código Penal,
que trata dos crimes contra a administração da Justiça, que por sua vez está contido
no Título XI, que trata dos crimes do contra a Administração Pública.

Por outro lado, por não tratar-se de crime de menor potencial ofensivo, já
que a pena máxima prevista no tipo é de 03 (três) anos, não se amolda o caso na
exceção prevista no § 4º do mesmo artigo 1º da LC n.º 64/90.

Desse modo, o crime pelo qual o recorrente foi condenado se enquadra
nas hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1º, inciso I, alínea "e", item 1, da
LC nº 64/1990.

Aliás, nem mesmo o recorrente se insurge quanto ao preenchimento
desses requisitos legais.

E não obstante a tese exposta nas razões recursais, entendo não caber
aqui fazer juízo de valor sobre a proporcionalidade de causa de inelegibilidade que
restringe por 08 (oito) anos o direito do recorrente de poder se candidatar a cargo
eletivo, apesar de ter sido condenado a somente 07 (sete) meses de pena privativa
de liberdade.

O certo é que o legislador definiu critérios objetivos para determinar as
hipóteses de inelegibilidades, que são parâmetros legais previamente estabelecidos,
de aplicação geral e obrigatória pelo Judiciário. Fugir dessa análise objetiva dos
fatos, poderia representar violação ao princípio constitucional da igualdade, com
risco de relativização da norma em função do caso concreto.

Da mesma, o fato de ter sido o recorrente apenado com uma pena
privativa de liberdade muito pequena e que foi substituída por restritiva de direitos,
bem como a natureza do crime e sua aptidão para ferir a probidade administrativa,
como alegados na peça recursal, não devem ser levadas em conta em sede de
inelegibilidades.

Nesse sentido, decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que afastam da
análise:

 

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.

DEPUTADO FEDERAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO JULGADA

PROCEDENTE PELO TRE. (...). 2. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM

JULGADO. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA E DO

INCISO I DO ART. 1º DA LC Nº 64/1990. NÃO PREENCHIMENTO. CONDIÇÃO

DE ELEGIBILIDADE, ART. 15, III, C/C O ART. 14, § 3º, II, AMBOS DA CF. 3.

RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA MANTER

O INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA CANDIDATURA TÃO SOMENTE COM

BASE NA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA E DO INCISO I DO ART. 1º

DA LC Nº 64/1990 E NA AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DE

ELEGIBILIDADE, QUAL SEJA, O PLENO GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS, DE
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QUE TRATA O ART. 14, § 3º, II, DA CF. 4.. (...) Condenação criminal transitada em

julgado – art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 e art. 15, III, c/c o art. 14, § 3º, II, ambos da

CF6. O só fato de o recorrente ter contra si condenação criminal já transitada em

julgado pela prática dos crimes previstos nos arts. 297, § 1º, do CP (falsificação de

documento público) e 89 da Lei nº 8.666/1993 (dispensa ilegal de licitação) é

suficiente para atrair a incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da

LC nº 64/1990, por serem enquadráveis, respectivamente, como crimes contra a fé

pública e contra a administração pública. 7. Na linha da jurisprudência desta

Corte Superior, "com base na compreensão da reserva legal, o que se deve

avaliar para fins de configuração da inelegibilidade é a existência de

condenação criminal, não a natureza do crime. Assim, se o caso sob exame

enquadra–se na hipótese de incidência da norma, não cabe realizar juízo de

valor para aferir a proporcionalidade da sanção ou gravidade do ato praticado

" (REspe nº 75–86/SC, rel. designada Min. Rosa Weber, de 19.12.2016).8. A

condenação criminal transitada em julgado, além de se enquadrar na causa de

inelegibilidade prevista na LC nº 64/1990 como efeito secundário da decisão

colegiada proferida, também tem o condão de ensejar, por força do disposto no art.

15, III, c/c o art. 14, § 3º, II, ambos da CF, o indeferimento do registro de

candidatura em razão da falta de uma das condições de elegibilidade, qual seja, o

pleno gozo dos direitos políticos, que ficam suspensos. (...) Recurso ordinário a que

se dá parcial provimento para: a) manter o indeferimento do registro da candidatura

tão somente com base na causa de inelegibilidade da alínea e do inciso I do art. 1º

da LC nº 64/1990 e na ausência de uma das condições de elegibilidade, qual seja,

o pleno gozo dos direitos políticos, de que trata o art. 14, § 3º, II, da CF; b)

determinar o não repasse de novos recursos, bem como o encerramento de todos

os atos de campanha do recorrente; e c) revogar a medida liminar deferida na AC

nº 0601379–88.2018.6.00.0000, com base no art. 16–A da Lei nº 9.504/97, cujo

objeto, por força dessa decisão, fica prejudicado.

(Recurso Ordinário nº 060437361, Acórdão, Relator Min. Og Fernandes,

Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018) (Destaque nosso)

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO

FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADES. CONDENAÇÃO

PENAL POR ÓRGÃO COLEGIADO. CRIME ELEITORAL. ART. 1º, I, E, 4, DA LC

64/90. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE

DIREITOS. IRRELEVÂNCIA. (...) DESPROVIMENTO.1. É inelegível, por oito anos,

quem tiver contra si condenação penal – proferida por órgão colegiado e

independentemente de trânsito em julgado – por prática de crime eleitoral ao qual

se comine pena privativa de liberdade, a teor do art. 1º, I, e, 4, da LC 64/90.2. Na

espécie, é incontroverso que o agravante – candidato não eleito ao cargo de

deputado federal por Rondônia nas Eleições 2018 – ostenta condenação criminal,

mantida no âmbito desta Corte Superior na AP 41–80, pelo delito de falsidade

ideológica (art. 350 do Código Eleitoral). 3. É irrelevante, para fins de

inelegibilidade, que a pena corporal inicialmente aplicada venha a ser

convertida em restritiva de direitos, pois a barreira à cidadania passiva advém

do decreto condenatório e não da espécie da reprimenda imposta ao réu.
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Teleologia da Súmula 61/TSE e de precedentes.4. Entender de modo diverso

afrontaria o § 4º do art. 1º da LC 64/90, em que o legislador ressalvou de

forma expressa os casos em que não se aplica o óbice da alínea e, de modo

que não compete ao intérprete ampliar o rol para incluir novas exceções,

 (...) (Recurso Ordinário nºentre elas a imposição de penas alternativas.

060031968, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação:  PSESS - Publicado

em Sessão, Data 13/11/2018) (Destaque nosso).

 

Dessa forma, inequívoca a existência da inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea "e", item 1, da LC nº 64/1990, impõe-se o indeferimento do pedido
de registro, conforme consignado na sentença de 1º grau, uma vez que somente em
2027 terá decorrido o prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter o
.indeferimento do pedido de registro de candidatura

É como voto.

 

EXTRATO DA ATA

Sessão de 20/10/2020

 

RECURSO ELEITORAL  Nº  0600277-54.2020.6.13.0079 – CATAGUASES
 JUIZ LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOSRELATOR:

 MARCOS REZENDE SPÍNOLARECORRENTE:
 -ADVOGADOS: DRS. THOMAZ DA SILVA VARGAS DE FARIA

OAB/MG0145100;  - OAB/MG10520JOARES SÍLVIO DA COSTA
 JUSTIÇA ELEITORALRECORRIDA:

 

Decisão: O Tribunal negou provimento ao recurso, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator.

 

Presidência do Exmo. Sr. Des. Alexandre Victor de Carvalho. Presentes os Exmos.
Srs. Des. Marcos Lincoln e Juízes Cláudia Coimbra, Marcelo Bueno, Itelmar Raydan
Evangelista, Patrícia Henriques e Luiz Carlos Rezende e Santos, e o Dr. Angelo
Giardini de Oliveira, Procurador Regional Eleitoral
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