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RECORRENTE: FRANCISCO GONCALVES ALMEIDA, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE EM CAMACARI BAHIA

 

Advogados do(a) RECORRENTE: CAIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA - BA0053135, ANDRE LUIZ CRAMER -
BA0056523, INGRIDY MAURICIO SANTANA - BA0043792
Advogado do(a) RECORRENTE:
 

 

 

DECISÃO

 

Trata-se de recurso interposto por FRANCISCO GONÇALVES ALMEIDA contra sentença proferida
pelo Juízo Eleitoral da 171ª Zona, que indeferiu seu pedido de registro de candidatura para concorrer ao
cargo de Prefeito, por reconhecer causa de inelegibilidade, decorrente de condenação criminal, consoante
artigo 1°, inciso I, alínea “e”, 1, da Lei Complementar 64/90.

Aduz o recorrente, em sua peça, que a decisão guerreada não deve prosperar, quer por já ter cumprido a
sua pena (obtendo a extinção da punibilidade em 29.04.16), quer pela interpretação restrita a ser conferida
em matéria de inelegibilidade, sendo inexistente o enquadramento do crime (tipo penal previsto no artigo
183, Lei 9.472/97, qual seja, desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação), no qual foi
condenado, em hipótese de inelegibilidade.

Ao final, vindica o provimento do recurso, em ordem a lograr o deferimento do seu registro de
candidatura.

A Procuradoria Eleitoral, em seu parecer ID n.º 15952232, manifesta-se pelo provimento do recurso.
Reservou-se, contudo, o direito de fazer aditamento oral perante esta Corte, “como facultam os artigos 36,

.IV, e 82, §1º, do Regimento Interno do TRE/BA”

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso interposto, passo a conhecê-lo.

No mérito, verifica-se que o indeferimento do registro de candidatura do recorrente foi motivado pelo
reconhecimento da incidência do artigo 1°, inciso I, alínea e, da Lei Complementar 64/90, em razão de
condenação criminal prevista no tipo penal do artigo 183, da Lei 9.472/97 (desenvolver clandestinamente
atividades de telecomunicação).

Contudo, o tipo penal em tela não se enquadra em crime contra a Administração Pública, senão em crime
contra , descaracterizando a incidência do dispositivo contido naa segurança dos meios de comunicação
Lei da Ficha Limpa, em seu artigo 1°, inciso I, alínea e, consoante se extrai de texto do julgamento da
AC:3541 AM, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, datado em 30/09/2014:

 

Efetivamente, o Estado é sujeito passivo constante ou formal diante de qualquer sorte de
práticas criminosas, no entanto, conforme bem destacou o Tribunal de origem, ‘resta   claro  
que   a   objetividade   jurídica   tutelada   pela   norma transgredida não  compreende  a 
Administração  Pública  na  extensão  restritiva que  lhe  confere  o  ilustre  eleitoralista 

Num. 16402282 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: HENRIQUE GONCALVES TRINDADE - 30/10/2020 16:36:45
https://pje.tre-ba.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016363500400000015883369
Número do documento: 20103016363500400000015883369



Joel  José  Cândido,  para  quem  os  crimes praticados  contra  a  administração  pública 
ensejadores  de inelegibilidade são apenas aqueles em que a administração pública, em seu
sentido subjetivo, figura como primeiro sujeito passivo do delito (Título XI do Código Penal

  e não  como  sinônimo  de  atividade  com  a  qual  o e Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93),
Estado procura alcançar seus fins (sentido objetivo)’ (fl. 349). Por  fim,  é  de  se  lembrar 
que  a  interpretação  a  ser  dada  em  matéria de inelegibilidade e de adequação típica

. Dessa forma, deve ser mantido o acórdão regional, com o deferimento dopenal é a restritiva
registro de candidatura do ora recorrido. Ante o exposto,  o  Ministério  Público  Eleitoral, 
nesta  instância,  manifesta-se pelo não provimento do recurso especial” (fls. 207-208 – doc.
3 - grifei).

Colho, ainda, do voto do Min. João Otávio Noronha, proferido  no  acórdão  ora impugnado,
os seguintes fundamentos: “Quando a lei exigiu, como causa de inelegibilidade, crime
praticado contra a Administração Pública, é evidente que o legislador restringiu, porque,
senão, ele  teria  dito  ‘Crimes  que  afetam  o  Interesse  Público  ou  da  Administração
Pública’.  Mas não  é  isso  o  que  está  disposto  na lei; não  há  aí,  como  causa de
inelegibilidade,  ‘Crimes  que  contrariem  o  Interesse  da  Administração Pública’.[...]
(STF   -   AC:   3541   AM,   Relator:   Min.   ROSA   WEBER,   Data   de   Julgamento:
30/09/2014,  Primeira  Turma,  Data  de  Publicação:  DJe-200  DIVULG  13-10-2014
PUBLIC 14-10-2014  

 

Assim sendo, verifica-se que o enquadramento do delito do artigo 183, da Lei 9.472/97 como crime
contra Administração Pública não deve prosperar, conforme julgado acima. Logo, não se encontra nas
hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 1°, inciso I, alínea e, da LC 64/90.

No mesmo sentido o  Eleitoral, ao aduzir a , na espécie, de Parquet inexistência causas de inelegibilidade
(ID 15685882), enquanto entendimento ratificado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 15952232).

Portanto, no presente caso, patentes se encontram as condições de elegibilidade (artigo 14, da CF/88) e
ausentes se encontram as causas de inelegibilidade para viabilizar a regular participação do candidato no
pleito.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, , reformando-se adou provimento ao recurso
sentença de origem, para deferir o pedido de registro de candidatura do recorrente.

 

Publique-se.

 

 

Salvador, 30 de outubro de 2020.

 

HENRIQUE GONCALVES TRINDADE
Relator
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