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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO 

RECURSO ELEITORAL N 2  49-32.2016.6.26.0104 

RECORRENTE(S): MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 

RECORRIDO(S): ANTÔNIO FIAIS; MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

ADVOGADO(S): GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS JACCOMINI; LEANDRO 
GUIMARÃES ALVES; KARINA DE PAULA KUFA 

PROCEDÊNCIA: QUATÁ - 104g Zona Eleitoral (QUATÁ) 

Sustentou oralmente as razões do recorrente, a Dra. Karina de Paula Kufa. 
Sustentou oralmente o Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, Procurador 
Regional Eleitoral. 

Vistos, relatados e discutidõs os autos do processo 
acima identificado, ACORDAM, os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo, por votação unânime, em negar provimento ao recurso. 

Assim decidem nos termos do voto do(a) 
Relator(a), que adotam como parte integrante da presente decisão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 
Mário Devienne Ferraz (Presidente), Cauduro Padin e Marli Ferreira; dos 
Juízes André Lemos Jorge, Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi e L. G. Costa 

' Wagner. 

São Paulo, 6 de/setembro de . 2016. 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

Estado de São Paulo 

VOTO 2436. 
RELATOR: JUIZ SILMAR FERNANDES. 
RECURSO ELEITORAL N °  49-32.2016.6.26.0104 
RECORRENTE: MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 	 • 
RECORRIDO: 	ANTÔNIO.FIAIS; MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROCEDÊNCIA: QUATÁ-SP (104' ZONA ELEITORAL,- QUATÁ). 

RECURSO 	ELEITORAL. 	REGISTRO 	DE 
'CANDIDATURA. CHAPA MAJORITÁRIA. 
ELEIÇÕES 2016.. Sentença_ que reconheceu a 
existência de causa. de inelegibilidade e indeferiu o 
pedido de registro do candidato a Prefeito. Artigo 1°, 
I, I da Lei Complementar n° 64/90. Prática de ato 
doloso de improbidade administrativa com lesão ao 
patrimõnio público e enriquecimento ilícito. Acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Desprovimento do recurso. 

Trata-se de recurso interposto pelo candidato a 

prefeito MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO em face da r. 

sentença que julgou procedentes as impugnações ofertadas 

por ANTÔNIO FIAIS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ELEITORAL, indeferindo o seu pedido, de registi rm de 

cándidatura, com fundamento no artigo 1°, I, / da Lei 

Complementar n° 64/90, e, consequentemente, da chapa 

majoritária (fls. 475/478, verso). 

Alega o recorrente (fls. 493/516), em preliminar, a 

ausência de fundamentação da sentença, destacando que a 

decisão não explicitou as razões que levaram o magistrado a 

quo a reconhecer a existência de enriquecimento ilícito, 

contrariando os termos do acórdão proferido nos autos da 

ACP n° 1302-76.2014.8.26.0486. No mérito, afirma que: i) a 
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r. sentença prolatada contraria a jurisprudência doá Tribunais 

Regionais e do Tribunal Superior Eleitoral,, que exige a 

presença cumulativa de todos os requisitos previstos na 

alínea Ido inciso I do artigo 1°-da Lei Complementar n° 64/90 

para que seja reconhecida a inelegibilidade do candidato; . ii) 

a inexistência de enriqueci-mento ilícito; iii) a ausêntia do 

dolo, vez que o acórdão que fündamentou a ,  decisão 

reconheceu apenas a culpa do impugnado; iv) a inexistência 

de dano ao erário, conforme apurádo em sindicância 

instaurada pela Prefeitura de Quatá e nos termos do acórdão 

do c. Tribunal de Justiça de São Paulo. Pugna pelo 

provimento do recurso e pelo deferimento do seu registro de 

candidatura. 

O Ministério Público •Eleitoral (fls. 519/531), em 

contrarrazões, rejeita a preliminar de nulidade da sentença e, 

no mérito, alega a retidão da decisão que reconheceu a 

existência de causa inelegibilidade e indeferiu o registro de 

candidatura do recorrente. 

Antonio Fias (fls. 535/546), em contrarrazões, 

também pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, 

afirma i) a competência da 'Justiça Eleitoral para analisar a 

existência de enriquecimento ilícito, conforme precedente do 

TSE; ii) que o reconhecimento da culpa do impugnado foi 

revertida no julgamento da apelação, que reconheceu o dolo 

do agente; iii) que a quettão foi esclarecida de forma 

definitiva em sede de embargos .de declaração; iv) a 

existência de todos os elementos necessários para a 
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caracterização da causa de inelegibilidade prevista no artigo 

1°, I, / da Lei COmplementar n° 64/90; v) a não 

desindompatiÚização do candidato, vez que é prestador de 

serviço do município de João Ramalho. 

A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou 

pelo desprovimento do recurso (fls. 618/619). 

É o relatório. 

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por 

ausência de fundamentação. 

A r. sentença impugnada tratou explicitamente da 

questão da caracterização do enriquecimento ilícito, assim, 

concluo qúe a insurgência do recorrente se relaciona ao 

mérito da decisão e não à sua forma. 

Passo ao exame do mérito, destacando que a 

questão da desincompatibilização hão será objeto de análise, 

vez que não foi abordada pelo magistrado a quo, bem como 

diante da ausência de recurso dos impugnantes. 

Sobre o reconheçimento de causa, de 

inelegibilidade, cumpre destacar inicialmente o quanto dispõe 

o artigo 1°, I, / da Lei Complementar n°64/90: 

Art. 1° São inelegíveis: 
I - para qualquer cargo: 
(...) 
I) os que forem condenados à suspensão dos direitos 
políticos, em decisão transitada ern julgado ou 
proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso 
de improbidade administrativa que importe lesão ao 
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patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a 
condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso 
do pra2o de 8 . (oito) anos após o cumprimento da 
pena; 

Segundo acórdão acostado às fls. 296/306 o 

recorrente foi condenado, por órgão colegiada pela prática 

de improbidade administrativa, nos termos do disposto no 

artigo 10, caput e inciso XI , da Lei n° 8.429/92 1 , ao 

ressarcimento integral do dano em favor do Município de 

Quatá, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos é proibição de contratar com o Poder Público, 

ambas pelo prazo de 5 (cinco) .anos. 

Caracterizados estão, portanto, de forma 

incontestável os seguintes requisitos: a existência de decisão 

proferida por órgão judicial colegiado, por ato de improbidade 

administrativa, com lesão ao patrimônio público .. 

Em relação ao dolo, destaco 'do v. acórdão o 

seguinte trecho: 

„(...) 

11. No tocante à alegada falta de dolo, também 
deve ser,  afastada. 
Não se trata de mera inadequação de procedimento, 
mas da existência de várias irregularidades, não se 
sustentando no melhor direito as alegações lançadas 
pela defesa. 

Art. 10. Constitui ato de improbidadé administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação 
ou omissão, dolosa ou culposa, que' enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1° desta 
lei, e notadamente: 
(.--) 
XI - liberar verba pública sem a estrita, observância das normas pértinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular; 
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Pelo contexto, mormente pela qualidade do réu, 
' como Chefe do Poder Executivo Municipal, é como 

improbo, não havendo que se falar em ausência de 
dolo ou culpa ou inabilidade" (grifei). 

O recorrente, - na condição de prefeito, firmou 

termo de parceria com a empresa Biomavale sem a 

realização de qualquer estudo técnico para a escolha da 

OSCIP, sem a-demonstração do exercício de atividade ligada 

diretamente à área da saúde, sem prévio plano de trabalho e 

cronograma, com a assunção pela municipalidade de todos 

os encargos trabalhistas e previdenciários, com taxa de 

administração muito elevada e ó termo de parceria não 

observou o quanto -disposto em Lei Municipal. específica (fls. 

302/304). 

Nos termos do acórdão, "o concurso de projetos 

não é uma faculdade do Poder Público", assim, o 

descumprimento de dever imposto- em lei não pode ser 

caracterizado como ato de negligência, "não cabe ao 

administrador deixar de observar as disposições 

constitucionais e legais e celebrar parcerias ao arrepio do 

ordenamento jurídico". . 

Por fim, passo a examinar a questão do 

enriquecimento ilícito, sendo pertinente destacar que 

conforme já decidiu o c.' Tribunal Superior Eleitoral, a 

inelegibilidade prevista na alínea / do inciso I do artigo 1° da 

Lei _Complementar n° 64/90, independe da condenação 

cumulativa, transcrevo: 
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ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 
NOS PRÓPRIOS ÀUTOS. REGISTRO DE 
CANDIDATURA INDEFERIDO. VEREADOR. ART. 
1°, I, L, DA LC N° 64/90. CONDENAÇÃO POR ATO 
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
REQUISITOS. 	PREENCHIMENTO. 	INELEGI- .  
BILIDADE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 
1. No caso vertente, o agravante -foi condenado -
mediante 	decisão 	colegiada, 	em 	ação 
de improbidade - à suspensão dos direitos políticos, 
em decorrência de dano causado ao Erário, bem 
como por enriquecimento ilícito próprio , e de terceiro, 
por' ter, junto aos demaiS vereadores, firmado 
contratos individuais de locação de automóveis a 
preços superfaturados. 
2. O dolo também restou demonstrado, haja vista a 
impossibilidade de sé vislumbrar a' prática da referida 
conduta sem que seja dolosa, consoante delineou o 
acórdão recorrido. 
3. O entendimento em tela está em harmonia com a 
jurisprudência mais recente desta Corte, segundo a 
qual a inelegibilidade do art. 1°, I, L, da LC n° 64/90 
incide quando verificada, efetivamente, a 
condenação cumulativa- por dano ao Erário 
e enriquecimento ilícito, em próveito próprio ou 
de terceiro, ainda que a condenação cumulativa 
não conste expressamente da parte dispositiVa da 
decisão condenatória (Precedentes: RO n° 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). 
4. Agravo regimental desprovido. 
(Agravo . Regimental em Agravo de Instrumento n° 
189769 - Caucaia/CE, Acórdão de 22/09/2015, 
Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, 
Diário de justiça eletrônico, Tomo 200, Data 
21/10/2015, Página 27/28) 

Assim, passo ao exame do caso específico. 

Ó ato de improbidade se resumiu à celebração de 

termo de parceria para desenvolvimento do Programa de 
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Saúde da Família e Vigilância Sanitária, sem a observância, 

dás requisitos previstos em Lei. 

O recorrente contratou empresa sem tradição na 

área da saúde para desenvolver programa nesta área, sem 

qualquer estudo técnico a respaldar ou justificar a 

contratação, teve que assumir encargos inerentes ao 

desempenho da atividade da OSCIP (trabalhistas e 

previdenciários) e pagou taxa de administração elevada. 

Sobre este último ponto, destaco trecho do 

parecer do Tribunal de Contas do Etado (fls. 311/312, 

verso), "o recebimento, pela OSCIP, do valor correspondente 

a 10% do valor total a ela repassado mensalmente, a título 

de taxa de administração" afrontou o ,princípio da 

economicidade. 

Ora, evidente está o enriquecimento ilícito, se não 

do recorrente, da OSCIP, ainda que esta tenha. prestado o 

serviço; evidente que foi beneficiada pela contratação 

irregular e pelo pagamento da taxa de administração. Se 

assim não fosse, não teria o magistrado de piso determinado 

'o ressarcimento integral da referida taxa. Ressalto que neste 

ponto a r. sentença foi mantida pelo .c. Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. 

Se o. pagamento da taxa de administração foi 

considerado abusivo, evidente que o seu )recebimento 

caracterizóu enriquecimento ilícito, fato que não fica 
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descaracterizado pela eventual devolução dos valores 

quando da execução do decisium. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso -

para manter o indeferimento do pedido de registro do 

candidato MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO e, 

consequentemente, o indèferimento da chapa majoritária da 

Coligação União e Trabalho. 
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