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JUSTIÇA ELEITORAL 
 068ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO PE 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600188-53.2020.6.17.0068 / 068ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO
EGITO PE 
REQUERENTE: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, TUPARETAMA CADA VEZ MELHOR 14-PTB / 77-
SOLIDARIEDADE, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-COMISSAO PROVISORIA, SOLIDARIEDADE-
COMISSAO PROVISORIA 
IMPUGNANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR POR
TUPARETAMA, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: LEONARDO AZEVEDO SARAIVA - PE24034 
Advogados do(a) IMPUGNANTE: CARIANE FERRAZ DA SILVA - PE43722, CARLOS HENRIQUE QUEIROZ COSTA
- PE24842 
IMPUGNADO: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES 
Advogados do(a) IMPUGNADO: DIOGENES JOSE DA SILVA - PE42012, JONATHAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA
- PB14475 
  
  
 
 
 

 

SENTENÇA

 
SENTENÇA
 
DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES ingressou com REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA ao cargo de prefeito do município de Tuparetama, o qual foi impugnado pelo
Ministério Público Eleitoral (ID 11356510), pela COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR POR
TUPARETAMA (Id 11618038) e por EDVAN CESAR PESSOA, candidato a prefeito, sob o
fundamento de inelegibilidade.
O impugnante COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR POR TUPARETAMA, em suma, sustenta a
existência de três causas de inelegibilidade. A primeira baseada no art. 1°, I, “l” (improbidade
administrativa) e as demais por incidência da hipótese prevista no art. 1°, I,“g” (rejeição de
contas), ambos da LC n. 64/90.
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, além das três causas acima delineadas, soma ainda a
inelegibilidade do impugnado por condenação colegiada por improbidade administrativa da lavra
do Tribunal de Justiça de Pernambuco nos autos do processo número 0000468-
06.2010.8.17.1540 e também no de número 0000492-34.2010.8.17.1540.
Já EDVAN CESAR PESSOA, indo além, fundamentou sua impugnação não apenas nas causas
trazidas pelo MPE, mas também em pretensa sexta causa inelegibilidade, desta vez prevista no
art. 1º, I, alínea “g”, da LC 64/90. Dessa vez em virtude de rejeição de contas pelo Tribunal de
Contas do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo TC nº 097011941.
Em sede de defesa, o impugnado, no Id. 15545555, afirma a não incidência de qualquer hipótese
a atrair sua inelegibilidade, rogando pela total improcedência das impugnações e o deferimento
de seu registro de candidatura.
Em alegações finais, as partes reforçaram, fundamentalmente, as razões já expostas.
Defesa acostou petição Id. 20055666 posteriormente às alegações finais.
Após, vieram os autos conclusos.
Éo que de relevante havia a relatar.
DECIDO.
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De início, observo que o feito transcorreu de forma regular, sendo observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares ou prejudiciais pendentes de
análise.
A análise do mérito já se apresenta viável, tendo em vista que os elementos de informação e as
provas produzidas pelas partes se apresentam suficientes, o que autoriza o julgamento conforme
o estado do processo, a teor do que prescreve o art. 355, I, do CPC.
Pois bem.
A questão em julgamento cinge-se em analisar a pertinência de cada uma das hipóteses de
inelegibilidade alegadas pelos impugnantes em desfavor do Sr. DOMINGOS SÁVIO DA COSTA
TORRES.
A Lei Complementar n. 64/90, conhecida como "Lei de Inelegibilidade", como se sabe, nasceu do
clamor popular para afastar da vida política o candidato com passado indicativo de má conduta. A
Justiça Eleitoral, por sua vez, recebeu a nobre atribuição de aferir a pertinência de suas hipóteses
no caso concreto, o que se passa a esmiuçar nos tópicos abaixo.
1- SOBRE OS PROCESSOS JUDICIAIS REGISTRADOS SOB OS NÚMEROS 468-
06.2010.8.17.1540, 492-34.2010.8.17.1540, 800348-67.2016.4.05.8303 E 800273-
75.2014.4.05.8310:
A inelegibilidade decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, previsto no art. 1º, I, l,
da Lei Complementar 64/90 exige a verificação, no caso concreto, das seguintes situações: a) 
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado do Poder Judiciário; b) 
condenação por improbidade administrativa na modalidade dolosa; c) suspensão de direitos
políticos; d) prazo de inelegibilidade não exaurido; e) conduta ímproba que acarrete dano ao
erário e enriquecimento ilícito.
Na hipótese em exame, ambos os processos possuem decisões proferidas por órgãos colegiados
do Poder Judiciário, qual seja, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em sede de recurso
de apelação, interposto em face de sentença condenatória proferida por juízo de primeiro grau.
As ações de números 468-06.2010.8.17.1540 e 492-34.2010.8.17.1540 foram concluídas com um
juízo condenatório de imputação de ato de improbidade previsto no art. 11, da lei 8.429/92, que
alberga modalidades dolosas, o que tornaria despicienda a necessidade de avaliação mais
aprofundada sobre o reconhecimento deste elemento subjetivo.
Não bastasse a dedução óbvia decorrente da subsunção do fato a dispositivo que abarca apenas
condutas dolosas, consta nos bojos das decisões, tanto de primeiro, quanto de segundo graus, o
reconhecimento explícito de que a conduta imputada ao agente foi desenvolvida através de 
elemento subjetivo da espécie dolosa.
No que diz respeito à suspensão de direitos políticos, as sentenças dos dois processos judiciais
preveem expressamente em seus dispositivos a sanção de suspensão dos direitos políticos.
Outrossim, o prazo de inelegibilidade que alcança oito anos da data em que proferida a
decisão ainda não se exauriu, posto ter decorrido lapso inferior a este, considerando que os
acórdãos confirmatórios datam de 2018.
Note-se que considero para tanto a data do acórdão e não da sentença, pois o primeiro é que
possui o condão de gerar a inelegibilidade, já que para esse fim se exige, senão o transito em
julgado do decisum, a prolação de julgamento por órgão colegiado.
No que atine à verificação de conduta ímproba que acarrete dano ao erário e enriquecimento
ilícito, tem-se, ante a observação de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, a necessidade
de constatação de que a conduta ímproba tenha ensejado, cumulativamente, as duas
consequências, isto é, dano ao erário e enriquecimento ilícito do agente.
Flexibilizando esta inteligência, admite-se o reconhecimento desta cumulação de efeitos, caso
possa se extrair da ratio decidendi a verificação de qualquer delas. Em síntese, entende-se que a
inelegibilidade está configurada ainda que o dispositivo da decisão não mencione os art. 9º e 10
da Lei 8.429/92. Assim, basta que da fundamentação se possa concluir pela constatação destas
duas consequências.
Embora não comungue do mesmo raciocínio, o fato é que este entendimento tem se perpetuado
há alguns anos na jurisprudência e na doutrina, parecendo ter se consolidado neste sentido, de
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modo que relutar contra ele, neste momento, seria improdutivo.
Por isso, faço a análise do caso, buscando, na espécie, o reconhecimento simultâneo do dano ao
erário e do enriquecimento ilícito por parte do agente.
A título ilustrativo, colaciono julgado que denota o supra referido:

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. DECISÃO REGIONAL. DEFERIMENTO. RECURSO
ORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, l, DA LEI
COMPLEMENTAR 64/90. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM AÇÃO DE
IMPROBIDADE QUE NÃO EVIDENCIA O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
1. O Ministério Público insurge-se contra decisão regional que deferiu o
pedido de registro do candidato a deputado estadual, por entender não
configurada a causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea l, da
Lei Complementar 64/90, ao concluir ausente o requisito de
enriquecimento ilícito no acórdão condenatório do Tribunal de Justiça,
por ato de improbidade administrativa, referente à contratação ilegal de
servidores públicos.
2. 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 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.
3. Em face da condenação por improbidade administrativa, decorrente
de contratação pelo candidato, então Chefe do Poder Executivo, de
parentes, sem concurso público e mediante desvirtuamento da
ocupação de cargos efetivos com adequação de nomenclatura de
cargo em comissão, é possível extrair o requisito alusivo ao
enriquecimento ilícito de terceiros, em face das circunstâncias alusivas
à frustração da realização do concurso público e da assentada
vulneração do princípio da eficiência administrativa, evidenciando-se a
configuração da causa
de inelegibilidade do art. 1º, I, l, da Lei Complementar 64/90. Recurso
ordinário provido, a fim de indeferir o pedido de registro do candidato a
deputado estadual.

 
Feitas tais considerações acerca deste último requisito, passo à análise concreta das decisões
proferidas nos processos invocados.
Observando o dispositivo do decisum proferido nos autos do processo 468-06.2010.8.17.1540 
constato que o reconhecimento da ocorrência de dano ao erário é inequívoco:

Destarte, com fundamento nos arts. 11, incisos I e II, da Lei nº 8.429/92,
julgar PROCEDENTE O PEDIDO em face de DOMINGOS SÁVIO DA
COSTA TORRES por ato de improbidade administrativa e IMPROCEDENTE
O PEDIDO em face do segundo demandado ANTÔNIO GOMES
VASCONCELOS MENEZES por ato de igual natureza, com fulcro no art.
269, I do CPC. A condenação do réu DOMINGOS SÁVIO DA COSTA
TORRES engloba (art. 12, III da Lei nº 8.429/92): a) ressarcimento integral
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do dano no valor de R$ 761.449,66 (setecentos e sessenta e um mil,
quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) que
correspondem aos altíssimos multas, juros e correção monetária
pagas pelo município, apurado nas planilhas anexadas aos autos pelo
Ministério Público (fls. 458/518), com a incidência da correção
monetária e dos juros legais desde a ocorrência do evento danoso, em
virtude a ausência de recolhimento pelo Gestor Municipal das
contribuições previdenciárias de parte patronal e dos servidores ao
FUNPRETU - Fundo de Previdência Própria dos Servidores de
Tuparetama ; b) pagamento de multa civil no valor de 50 (cinquenta) vezes
o valor da remuneração percebida pelo agente à época que exercia o cargo
de Prefeito do Município; c) suspensão dos direitos políticos do requerido
por 05 (cinco) anos; d) 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 3 (três) anos. Em homenagem ao princípio
da sucumbência, condeno, ainda, DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
no pagamento das custas processuais; porém, na forma do art. 128, § 5º, II,
"a", CF/88, deixo de condená-lo em honorários. P.R.I. Cumpra-se. 

O mesmo, porém, não ocorre em relação ao enriquecimento ilícito, pois além de não haver
referência no dispositivo do julgado, não é possível extrair tal conclusão de sua fundamentação.
Para tanto, faço referência ao seguinte excerto da fundamentação da sentença em análise: “Por
conseguinte, o demandado afirma que não houve desvio da verba para proveito pessoal, porém
não apresenta nenhum documento que comprove que os referidos valores tenham sido utilizados
em ações de interesse público, nem comprova minimamente eventual necessidade do serviço
público. ”
Apesar desta dedução ter colocado em dúvida a finalidade da ação do agente, não foi apta a
fazer concluir pela ocorrência de desvio e, portanto, do enriquecimento ilícito.
Para se chegar a tão gravosa conclusão, cujos efeitos eleitorais, conforme visto, são tão
deletérios, é necessário o inequívoco reconhecimento, ainda que apenas na fundamentação do
julgado, sobre o enriquecimento ilícito decorrente da conduta improba, bem como do dano ao
erário, o que não ocorreu na espécie.
Assim, o processo em epigrafe, por esta circunstância não se faz apto a fundamentar a
inelegibilidade sustentada pelos impugnantes.
No que atine aos processos 492-34.2010.8.17.1540 a situação é ainda mais acentuada, pois,
embora também esteja claro o reconhecimento do dano ao erário, não houve qualquer
ponderação, seja no dispositivo, seja na fundamentação do julgado acerca de eventual
enriquecimento ilícito do agente.
Outrossim, no que atine ao processo 492-34.2010.8.17.1540, além da ausência cumulativa da
verificação de prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito, verifica-se a sentença foi inespecífica
quanto à espécie de elemento subjetivo motivador do ato ímprobo.
Éo que se extrai do seguinte fragmento do julgado: “Nitidamente, como ordenador de despesas
municipal e chefe do executivo à época dos fatos, o apelante agiu com dolo ou ao menos culpa
quando não aplicou o percentual de 60% (sessenta por cento) do FUNDEF na remuneração dos
profissionais do magistério, e também no repasse ao Legislativo”.
Assim, considerando que a condenação se deu nos termos do art. 10 da Lei 8.429/92 e que as
ações previstas neste dispositivo podem ser de natureza dolosa ou culposa, a ausência de
especificidade na sentença induz óbice ao enquadramento da condenação na hipótese do art. 1º,
I, l, da Lei Complementar 64/90, posto incabível realizar neste ato deduções de julgamento já
realizado ou apreciações da matéria julgada.
Sobre as ações em tramite na Justiça Federal, a fim de não incorrer em repetição, disponho, em
síntese, que em ambas verificou-se a presença de condenação em sede colegiada e de
observância de conduta dolosa.
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Porém, em ambos os processos (ações de nº 800348-67.206.4.05.8303 e 0800273-
75.2014.4.05.8310), não se verificou a atribuição cumulativa de prejuízo ao erário e
enriquecimento ilícito.
A ementa do julgado relativo ao processo 0800273-75.2014.4.05.8310 dispõe, de pronto, a não
demonstração de prejuízo ao erário, conforme se verifica do seguinte trecho: “Mesmo não
havendo comprovação de lesão financeira ao Erário, a dispensa de Licitação, por si só, faz
presumir a ocorrência de prejuízo, atingindo, por exemplo, a livre concorrência e impossibilitando
o alcance do menor preço para a Administração Pública, conforme jurisprudência do Tribunal
regional Federal da 5ª região e do Superior Tribunal de Justiça.” Também não faz referência a
eventual enriquecimento ilícito do agente improbo.
Além disso, conforme trecho extraído da sentença da 18ª Vara Federal, o impugnado não foi
condenado à perda dos direitos políticos, a saber: "Em casos, como este, de dispensa indevida
de licitação, entendo que para reprimi-los, se mostram desnecessárias as penas de perda da
função pública e a suspensão dos direitos políticos do agente provocador do dano, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, pois a gravidade da retirada do espaço democrático exige ato mais grave”.
Diante disso, em nenhuma das ações judiciais apontadas é possível sustentar a causa de
inelegibilidade invocada.
2 – REJEIÇÃO DE CONTAS – PROCESSO N. 001.272/2015-2
Quanto à alegação de inelegibilidade decorrente da rejeição de contas n. 001.272/2015-2, foi
comprovado nos autos que os efeitos dos acórdãos proferidos pelo TCU estão sobrestados
com fulcro na decisão do Agravo de Instrumento nº 1032697-91.2020.4.01.000.
Assim, ante a suspensão dos efeitos do referido Agravo de Instrumento, afasto a presente causa
de inelegibilidade.
3 - REJEIÇÃO DE CONTAS – PROCESSO N. 000. 497/2015-0
 
No tocante à alegação de inelegibilidade decorrente da rejeição de contas n. 000. 497/2015-0, 
seus efeitos jurídicos foram suspensos por decisão liminar do Agravo de Instrumento nº 1032730-
81.2020.4.01.0000. (Id. 20055666)
Apesar da parte dispositiva da decisão mencionar o TC n 001.272/2015-2, verifico, ante toda a
fundamentação, que houve apenas erro material quanto a referência processual.
Dessa forma, uma vez que os efeitos dos acórdãos foram suspensos, não há outra medida a ser
tomada senão o afastamento da causa de inelegibilidade discutida.
4 - REJEIÇÃO DE CONTAS – PROCESSO N. 0970194-1
Conforme aduz o terceiro impugnante, a rejeição de contas originária do TCE n. 097011941
configura causa de inelegibilidade prevista no art. 1°, I, "g", da Lei Complementar n. 64/90.
Ocorre que os efeitos do referido julgado foram sobrestados por força da decisão judicial proferida
nos autos do Agravo de Instrumento n. 0001780-68.2016.8.17.0000 (Id. 19309109).
Diante da suspensão dos efeitos da decisão de Tomada de Contas n. 0970194-1, afasto a
presente causa de inelegibilidade.
Assim, observo que as inelegibilidades suscitadas não se amparam nos requisitos necessários
para o seu reconhecimento.
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as impugnações e DECLARO A
ELEGIBILIDADE do Sr. DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES. Em consequência, DEFIRO 
o seu registro de candidatura ao cargo de Prefeito sob o número 14, com a seguinte opção de
nome: SÁVIO.
Sem custas processuais ou honorários de advogado nesta Justiça Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
 
São José do Egito, 23 de outubro de 2020
 
Tayná Lima Prado
Juíza Eleitoral
 

Num. 16703226 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: TAYNÁ LIMA PRADO - 26/10/2020 20:42:20
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102620421995400000015653628
Número do documento: 20102620421995400000015653628



 

 

Num. 16703226 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: TAYNÁ LIMA PRADO - 26/10/2020 20:42:20
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102620421995400000015653628
Número do documento: 20102620421995400000015653628


	Cabeçalho
	Índice
	Sentença | NUM: 16703226 | 15/10/2020 16:30

