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PROCESSO DE REGISTRO DE CANDIDATURA Nº 0600123-

08.2020.6.15.0038 

 

 

 

 

 

   A COLIGAÇÃO “COMPROMISSO COM O POVO”, 

registrada perante a justiça eleitoral através do Processo nº  0600095-

40.2020.6.15.0038 (DRAP), composta pelos partidos PSDB, REPUBLICANOS e 

PL, neste ato representado por seu representante legal Francisco Edimilcio Maia 

Neto, com CPF sob nº 086.675.064-94 e RG nº 003.012.382 SSP/RN e o candidato a 

prefeito Evandro Maia Pimenta, ambos com endereço na Rua Ezequiel Medeiros 

de Souza, 75, Manoel Forte Maia, Belém do Brejo do Cruz-PB, CEP 58895000, 

vem, à presença de Vossa Excelência, por intermendio de seu Advogado 

conforme procuração anexa, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 64/90, 

c/c art. 34, §1º, II e III da Resolução TSE nº 23.609/2019, apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO AO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE 

CANDIDATURA – RRC 

 

   Em face de GERMANO LACERDA DA CUNHA, já 

devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, candidato a prefeito 
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de Belém do Brejo do Cruz, pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, integrante da 

Coligação “RECONSTRUIR E AVANÇANDO COM LIBERDADE”. 

 

DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE 

 

   A presente impugnação se faz na forma da Resolução nº 

23.609, de 18 de dezembro de 2019, cujo §1º do art. 40 dispõe que “a impugnação 

ao registro de candidatura exige representação processual por advogado devidamente 

constituído por procuração nos autos e será peticionada diretamente no PJe, nos mesmos 

autos do pedido de registro respectivo”. 

 

   No que cerne à tempestividade, convém ressaltar que o 

edital relativo ao pedido de registro foi publicado no DJE do dia 25/09/2020, o 

Edital nº 14/2020-CAND, contendo o pedido de registro de candidatura contra o 

qual se apresenta a presente impugnação. Sendo assim, demonstra-se tal 

requisito. 

 

 

DOS FATOS 

 

   A coligação “RECONSTRUIR E AVANÇANDO COM 

LIBERDADE”, integrada pelos partidos: PT e PSB, encaminhou o pedido 

registro de candidatura do Impugnado, protocolado sob o nº 0600123-

08.2020.6.15.0038, ao cargo de Prefeito Municipal do Município de Belém do Brejo 

do Cruz. 

 

   No entanto, conforme se verá, o registro de candidatura do 

Impugnado não pode ser deferido, tendo em vista que ele se enquadra em 

hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, alíneas “g” e “l” da Lei 

Complementar n. 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010. 
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   No caso dos autos, verifica-se que o Impugnado foi 

condenado por ato doloso de improbidade administrativa (Resp 1659082/PB) em 

razão da omissão de dados técnicos indispensáveis solicitados pela promotoria 

de justiça deste município, essenciais à propositura de ações civis públicas. 

 

   Não obstante tenha sido regularmente notificado, deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar informações ou justificativa pelas omissões 

apontadas nos autos da Ação Civil Pública na qual restou condenado o 

Impugnado. Assim, por meio de decisão proferida por órgão colegiado se impôs 

a suspensão dos direitos políticos do pretenso candidato por ato doloso de 

improbidade administrativa. 

 

   Constata-se grave violação aos princípios constitucionais 

que regem a administração pública e dano ao erário público, pois, em razão de 

ato doloso do Impugnado não se pôde comprovar a regularidade das contas 

públicas e, consequente, inviabilizou-se o oferecimento de ação que vise a 

recomposição do patrimônio público. Sendo assim, o exposto enquadra-se na 

hipótese prevista no art. 1º, I, alínea “l” da LC nº 64/90. 

 

   Somado a isso, verifica-se que durante o exercício de 

mandato de Prefeito Municipal, o Impugnado teve contas de governo e de gestão 

rejeitas pelo Tribunal de Contas da Paraíba em diversos processos, por decisões 

irrecorríveis, onde se verificou a prática de irregularidades insanáveis, que 

configuram ato doloso de improbidade administrativa, dentre as quais se 

destacam: 

 

• ACÓRDÃO APL-TC - 0024/16: declarou procedente Denúncia 

relacionada ao não envio tempestivo dos balancetes pela Prefeitura à 
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Câmara Municipal, quando do exercício de mandato de Prefeito 

Municipal de Belém de Brejo do Cruz, bem como aplicou multa pessoal ao 

Sr. Germano Lacerda da Cunha, Prefeito Municipal de Belém do Brejo do 

Cruz, autoridade omissa, com fulcro no artigo 56, inciso II, da LOTCE/PB, 

no valor de R$ 7.882,17, correspondente a 181,20 Unidades de Referência 

Fiscais – UFR – PB; 

 

• ACÓRDÃO AC1 TC 1.703/2013: declarou o não cumprimento da 

Resolução RC1 TC 028/2013 pelo ex-Prefeito do Município Germano 

Lacerda da Cunha e julgou irregular a Inexigibilidade nº 06/2012, bem 

como o contrato dela decorrente. Nesse sentido, aplicou-lhe multa pessoal 

no valor de R$ 8.815,42 (oito mil e oitocentos e quinze reais e quarenta e 

dois centavos), em virtude de descumprimento do sobredito Aresto, bem 

como infringência à Lei de Licitações e Contratos, configurando, portanto, 

a hipótese prevista no artigo 56, inciso II, da LOTCE (Lei Complementar 

18/93) c/c Portaria nº 22/2013; 

 

• ACÓRDÃO AC1 - TC 0600/2015: proferido nos autos de Inspeção Especial 

de Transparência da Gestão, reconheceu-se o descumprimento da Lei de 

Transparência (Lei Complementar 131/2009) e da Lei de Acesso à 

Informação (Lei 12.527/2011), sob responsabilidade do Impugnado, no 

âmbito da Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz. Assim, por 

unanimidade, aplicou-se multa pessoal no valor de R$ 2.154,47 (dois mil, 

cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) ao impugnado. 

 

   Observa-se que não se trata de ínfima violação de princípios 

ou da mera ausência de comprovação da aplicação dos recursos públicos 

municipais, mais do que isto, as condutas demonstram graves violações a Lei de 

Licitações e Contratos Públicos e a Lei de Responsabilidade Fiscal.  
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   Assim, a documentação em anexo evidencia que as decisões 

supracitadas são irrecorríveis, tendo em vista que o Impugnado não apresentou 

recurso no âmbito do TCE/PB, sendo estas irregularidades insanáveis que 

configuram ato doloso de improbidade administrativa e se enquadram na 

hipótese prevista no art. 1º, I, “g” da Lei Complementar nº 64/90. 

 

   Sendo assim, com base na legislação vigente, demonstra-se-

á a presença de todos os requisitos necessários para a configuração das 

inelegibilidades descritas no art. 1º, I, alíneas “g” e “l” da Lei Complementar nº 

64/90 no caso em questão. 

 

 

DO DIREITO 

 

   A Constituição Federal estabelece condições de elegibilidade 

(requisitos positivos), bem como aponta a necessária ausência de causas de 

inelegibilidade (requisitos negativos) para o pleno exercício da capacidade 

eleitoral passiva. 

 

   As causas de inelegibilidade, portanto, consistem em 

pressupostos ou condições negativas que, quando configuradas, impedem o 

exercício do sufrágio passivo. Nesse sentido, o art. 14, parágrafo 9º da CF/88 

dispõe que lei complementar definirá suas hipóteses: 

 

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos 

de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade 

para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a 

normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico 

ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta 

ou indireta. 
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   Cumprindo o comando constitucional, a Lei Complementar 

nº 64/90 regulamenta outras causas de inelegibilidades, além daquelas previstas 

na Carta Magna, dentre as quais, no caso em questão, vislumbra-se a 

configuração das hipóteses previstas no art. 1º, I, alíneas “g” e “l”. 

 

• DA CONFIGURAÇÃO DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, 

ALÍNEAS “G”: 

 

   Vejamos o que dispõe a primeira hipótese apontada: 

 

 Art. 1º São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 

(...) 

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 

públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato 

doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do 

órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder 

Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, 

contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 

71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de 

mandatários que houverem agido nessa condição; (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 135, de 2010) 

 

 

   O teor legal aponta que o legislador buscou aplicar sanção às 

pessoas que tiverem contas rejeitadas por irregularidades consideradas graves. 

Sendo assim, a doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento no sentido 

de que, para a configuração da inelegibilidade da alínea “g” do art. 1°, inciso I da 

Lei Complementar n° 64/90, exige-se a concorrência dos seguintes fatores: I) o 

julgamento e a rejeição das contas; II) a detecção de irregularidade insanável; 

III) que o ato caracterize dolo de improbidade; IV) que a decisão do órgão 

competente seja irrecorrível; V) que a decisão não tenha sido anulada ou 

suspensa pelo Poder Judiciário. Vejamos: 

 

REGISTRO DE CANDIDATURA - ELEIÇÕES 2016 - PREFEITO - AÇÃO 
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DE IMPUGNAÇÃO - INELEGIBILIDADE ART. 1º, I, ALÍNEA G DA 

LC 64/90 - CONTAS DESAPROVADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL - 

EXISTÊNCIA DE LIMINAR SUSPENDENDO OS EFEITOS DA 

DECISÃO - - INELEGIBILIDADE AFASTADA. RECURSO 

IMPROVIDO. 1 - A Lei complementar 135/2010 aplica-se a fatos ocorridos 

antes da sua publicação. (ADC n.º 29 e 30 e ADIN n.º 4578 STF). 2- Para 

incorrer na inelegibilidade prevista na alínea g, I, art. 1º da Lei Complementar 

n.º 64/90 não basta que o nome do candidato esteja na lista de contas rejeitadas 

expedida pelo Tribunal de Contas Estadual ou pelo Tribunal de Contas da 

União é necessário ainda que as contas tenham sido rejeitadas por 

irregularidade insanável e que configure ato doloso de improbidade 

administrativa, que a decisão seja irrecorrível, proferida por órgão 

competente e que não tenha sido anulada ou suspensa pelo Poder 

Judiciário. 3. Suspensos os efeitos das decisões de rejeição de contas, a 

inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90 deixa de subsistir. 4. Recurso 

improvido 5. Unânime. 

(TRE-TO - RE: 15731 FILADÉLFIA - TO, Relator: AGENOR 

ALEXANDRE DA SILVA, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data de 

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Volume 17, Data 20/09/2016) 

 

 

 

   Destarte, a incidência ou não do candidato na referida causa 

de inelegibilidade pode ser verificada quando houver a união de todas os 

requisitos legais apontados.  Assim, passaremos a análise pormenorizada de cada 

um dos requisitos que, juntos, configuram a causa de inelegibilidade apontada: 

 

I) Do julgamento e rejeição das contas 

 

   Convém ressaltar que a prestação de contas não constitui 

mero procedimento de transparência dos gastos públicos, antes, trata-se de ato 

essencial para o bom exercício do controle externo exercido pelo Poder 

Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas, bem como pela própria 

sociedade. 

 

   Consiste, pois, na verificação da regularidade e legalidade 

das contas de governo e de gestão praticados pelo gestor público. As contas de 
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governo se referem aquelas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder 

Executivo, relativas ao exercício financeiro passado, enquanto que as contas de 

gestão correspondem aquelas prestadas pelos administradores públicos ou 

quaisquer pessoas que utilizem, apliquem, guardem, gerenciem ou arrecadem 

dinheiro público, nos termos do art. 70, parágrafo único da CF/88. 

 

   Nesse sentido, as contas de gestão demonstram os atos de 

administração e gerência dos recursos públicos, tais como: arrecadação de 

receitas, ordenamento de despesas, admissão de pessoal, realização de licitações, 

contratações, empenho, liquidação, pagamento de despesas, entre outros. Ao 

contrário das contas de governo, a regularidade das contas de gestão é 

verificada e julgada pelo próprio Tribunal de Contas, sem a interferência do 

Poder Legislativo. 

 

   Tendo em vista isso, é insofismável que, no caso em apreço, 

verificam-se 3 (três) decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba em julgamento das contas de gestão do ex-prefeito, ora Impugnado, 

que ensejaram sua CONDENAÇÃO em razão de irregularidades insanáveis 

que configuram ato doloso de improbidade administrativa. 

 

   Os acórdãos apontados reconhecem as graves violações aos 

princípios constitucionais, a Lei de Licitações, bem como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso a Informação. 

 

   Além disso, convém mencionar que o alcance da 

irrecorribilidade pelas decisões proferidas em inspeção especial e denúncia é 

evidente, vez que não obstante tenha sido intimado, o Impugnado deixou 

transcorrer o prazo legal sem apresentar Recurso de Reconsideração perante o 

Tribunal (certidões de decurso de prazo em anexo). 
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   Assim, mostra-se que o presente caso se amolda a exigência 

legal imposta, tendo em vista os julgamentos apontados e as consequentes 

condenações em face do impugnado, bem como ante a irrecorribilidade das 

decisões. 

 

II) Das irregularidades insanáveis e dos atos em tese de improbidade 

administrativa 

 

   No que cerne a verificação de irregularidade insanável que 

configure ato doloso de improbidade administrativa, a jurisprudência pacificou 

o entendimento de que os seguintes atos de gestão ensejariam a inequívoca 

configuração de erros irreparáveis: a) descumprimento da lei de licitações; b) 

descumprimento da lei de responsabilidade fiscal; c) realização de despesas 

não autorizadas e operações financeiras não autorizadas pelo ordenamento 

jurídico; d) omissão no dever de prestar contas; e) retenção e repasse a menor de 

contribuição previdenciárias do INSS; entre outras irregularidades. 

 

   A este respeito, convém destacar os seguintes julgados: 

 

REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO 

ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G, DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONTAS DE GESTÃO APRECIADAS 

PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. AUSÊNCIA DE 

JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL. NOVO 

JULGAMENTO DETERMINADO PELO TSE, QUE RECONHECEU A 

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL PARA 

JULGAMENTO DEFINITIVO DAS CONTAS DO CANDIDATO. 

IRREGULARIADDES GRAVES. NÃO RECOLHIMENTO DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RENÚNCA DE RECEITAS 

SEM LEI AUTORIZATIVA. VIOLAÇÃO À LEI DE LICITAÇÕES. 

IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. IRREGULARIDADES QUE 

CONFIGURAM ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. 

INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO 
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PROCEDENTE. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. 1. As 

irregularidades que motivaram o TCE/MT a rejeitar as contas do 

Município, referente ao exercício de 2008, revelam-se insanáveis, 

configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa; 2. As 

irregularidades apontadas em representação de natureza interna 

(Acórdão 3.285/2010) também são aptas a conter elementos 

caracterizadores de inelegibilidade. Segundo entendimento do TSE, a 

"inelegibilidade encartada na alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 

64/90 é aferível por órgão competente, restando irrelevante a natureza 

do procedimento por meio do qual as irregularidades foram apuradas, 

máxime porque basta o reconhecimento de vício insanável que 

configure, em tese, ato doloso de improbidade administrativa, 

mediante decisão irrecorrível que não tenha sido suspensa por decisão 

judicial" (Bem-AgR-Respe nº 295-95.2012, Rel Min. Luiz Fux). 3. Na 

hipótese vertente, encontram-se presentes os requisitos necessários à 

configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g da LC nº 64/90: 

a) rejeição das contas pelo órgão competente; b) irregularidade 

insanável; c) ato doloso de improbidade administrativa; d) decisão 

irrecorrível do órgão competente para julgar as contas (Precedentes do 

TSE: AgR-Resp nº 106-98.2012, rel. Min. Luciana Lossio; AgR-RO nº 

598-35/ES, rel. Min. Luciana Lóssio; AgR-REspe nº 56-20/CE, rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; AgR-REspe nº 127-26/CE, rel. Min. HENRIQUE 

NEVES DA SILVA ; AgR-RO nº 87945, rel. Min. Henrique Neves da 

Silva; ; AgR-AgR-REspe nº 13605, rel. Min. José Antônio Dias Toffoli; 

Resp nº 3430, rel. Min. Luciana Lóssio). 4. O descumprimento da Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2001), a violação à Lei de 

Licitações (Lei nº 8.666/93) e o não recolhimento de contribuições 

previdenciárias constituem irregularidades insanáveis que 

configuram ato doloso de improbidade administrativa, aptas a 

configurar a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 

64/90. 5. Dá-se acolhimento à impugnação do registro de candidatura 

do impugnado para considerar cancelado seu registro de candidatura, 

nos termos da lei regente. 

(TRE-MT - RCAND: 11839 CUIABÁ - MT, Relator: LUIZ FERREIRA 

DA SILVA, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data de Publicação: DEJE 

- Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2047, Data 09/12/2015, Página 7-8) 

 

   Extrai-se do julgado apontado que a legalidade das contas de 

gestão deve ser apreciada pelos próprios Tribunais de Contas, sem a interferência 

do Poder Legislativo. 

 

• PROCESSO TC - 11298/13 - ACÓRDÃO APL-TC - 0024/16: 

 

   No primeiro caso, convém lembrar que o ACÓRDÃO APL-

TC - 0024/16 declarou procedente Denúncia, em desfavor do Impugnado, em 
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razão de irregularidade insanável - consubstanciada no não envio dos balancetes 

pela Prefeitura à Câmara Municipal – que configura ato doloso de improbidade 

administrativa e atrai a aplicação da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, 

I, “g” da LC 64/90, nos seguintes termos: 

 

“Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC N° 11.298/13, os 

Membros do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, 

ACORDAM, à unanimidade, na sessão realizada nesta data, em: 

- Declarar procedente a presente Denúncia, relacionada ao não envio 

tempestivo dos 

balancetes pela Prefeitura à Câmara Municipal, por parte do responsável à 

época, Sr. 

Germano Lacerda da Cunha, Prefeito Municipal de Belém de Brejo do Cruz; 

- Aplicar multa pessoal ao Sr. Germano Lacerda da Cunha, Prefeito 

Municipal de Belém do Brejo do Cruz, autoridade omissa, pelo 

descumprimento parcial de decisão desta Corte de Contas, com fulcro no artigo 

56, inciso II, da LOTCE/PB, no valor de R$ 7.882,17, 

correspondente a 181,20 Unidades de Referência Fiscais – UFR – PB, 

assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário, sob 

pena de cobrança executiva, desde já autorizada; 

- Dar ciência ao denunciante” 

 

 

 

A respeito da matéria apontam os Tribunais Pátrios: 

 

 

RECURSO ELEITORAL - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE 

CANDIDATURA - REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE - PRELIMINAR 

DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO - CONTAS DE 

GESTÃO DE PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - TCE - 

ÓRGÃO COMPETENTE - OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR 

CONTAS - IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE CONFIGURA 

ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 

REPROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS PELA CÂMARA DOS 

VEREADORES - CAUSA DE INELEGIBILIDADE CONFIGURADA - 

ARTIGO 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 NA REDAÇÃO 

DADA PELA LC Nº 135/2010 - DESPROVIMENTO. Rejeita-se a 

preliminar de intempestividade, porquanto o recurso foi interposto dentro do 

prazo, conforme previsão contida no § 1º, art. 52 da Resolução TSE 

23.373/2011. O Tribunal de Contas do Estado é o órgão competente para 

apreciar e julgar as contas de gestão prestadas pelo Presidente do 

Legislativo Municipal, sem necessidade de qualquer apreciação 

posterior da Câmara Municipal, nos termos do art. 71, II, associado 

com o art. 75 "caput" da Constituição Federal e da parte final da alínea 
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g do inciso I do art.. 1º da LC 64/90, na redação dada pela LC 135/2010, 

já declarada constitucional pelo STF em controle concentrado de 

constitucionalidade. A competência das Câmaras Municipais é restrita às 

contas anuais de governo, nos termos do art. 31, § 2º, c/c o art. 71, I, associado 

com o art. 75, "caput", todos da constituição. A omissão no dever de prestar 

contas, devido à característica de ato de improbidade administrativa 

(art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92) e ao fato de ser gerador de prejuízo ao 

município (art. 25, § 1º, IV, a, da LC nº 101/2000), configura vício de 

natureza insanável e é irregularidade insanável que caracteriza, em 

tese, o ato doloso de improbidade administrativa previstos no artigo 

11, VI, da Lei nº 8.429/92, constituindo causa de inelegibilidade (artigo 

1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, na redação dada pela LC nº 

135/2010). A inelegibilidade do recorrente fica ainda mais evidente quando se 

tem presente que a Câmara de Vereadores do Município de Paraná-RN rejeitou 

as suas contas anuais, relativas ao exercício financeiro de 2003. Desprovimento 

do Recurso. 

(TRE-RN - REL: 12470 RN, Relator: NILSON ROBERTO CAVALCANTI 

MELO, Data de Julgamento: 30/08/2012, Data de Publicação: PSESS - 

Publicado em Sessão, Data 30/08/2012) 

 

 

RECURSO ELEITORAL - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE 

CANDIDATURA - REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE - CONTAS DE 

GESTÃO DO PREFEITO - ÓRGÃO COMPETENTE - 

IRREGULARIDADES INSANÁVEIS QUE CONFIGURAM ATOS 

DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CAUSA DE 

INELEGIBILIDADE CONFIGURADA - ARTIGO 1º, I, G, DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 64/90 NA REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 

135/2010 - PROVIMENTO O Tribunal de Contas do Estado é o órgão 

competente para apreciar e julgar as contas de gestão prestadas pelo 

Prefeito, sem necessidade de qualquer apreciação posterior da Câmara 

Municipal, nos termos do art. 71, II, associado com o art. 75 "caput" 

da Constituição Federal e da parte final da alínea g do inciso I do art.. 

1º da LC 64/90, na redação dada pela LC 135/2010, já declarada 

constitucional pelo STF em controle concentrado de 

constitucionalidade. A competência das Câmaras Municipais é restrita às 

contas anuais de governo, nos termos do art. 31, § 2º, c/c o art. 71, I, associado 

com o art. 75, "caput", todos da constituição. A prestação de contas pelos 

municípios é dever estabelecido no art. 75, parágrafo único, da 

Constituição/1988. Sua omissão caracteriza o ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 sendo causa de 

inelegibilidade (art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/1990). Vícios insanáveis 

ocorridos no processo licitatório que caracterizam o fracionamento ilícito de 

despesas configuram atos dolosos de improbidade administrativa, nos termos 

do artigo 11, da Lei nº 8.429/92 e são causas de inelegibilidade (artigo 1º, I, g, 

da Lei Complementar nº 64/90, na redação dada pela LC nº 135/2010). 

Provimento do Recurso. 

(TRE-RN - REL: 14873 RN, Relator: VERLANO DE QUEIROZ 

MEDEIROS, Data de Julgamento: 23/08/2012, Data de Publicação: PSESS - 

Publicado em Sessão, Data 23/08/2012) 
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   Conforme o entendimento jurisprudencial exposto, fica 

evidente que o não envio da documentação necessária evidencia o dolo eventual 

do Impugnado. Assim, a rejeição das contas em razão da irregularidade 

insanável apontada configura em tese ato de improbidade administrativa. 

 

   Além disso, deve-se apontar que, no âmbito da Lei de 

Improbidade Administrativa, as condutas apontadas podem configurar dano in 

re ipsa ao erário municipal, vez que a não comprovação da regular aplicação dos 

recursos presume a ocorrência de dano ao erário. Assim, não se pode falar na 

mera violação de princípios, sendo presumidos os danos a municipalidade. 

 

• PROCESSO TC 15612/12 - ACÓRDÃO AC1 TC 1.703/2013: 

   No segundo caso, o ACÓRDÃO AC1 TC 1.703/2013 declarou 

o não cumprimento da Resolução RC1 TC 028/2013 e julgou irregular a 

Inexigibilidade nº 06/2012, nos seguintes termos: 

 

“Tendo em vista que as falhas em comento macularam o presente procedimento 

licitatório, infringindo a Lei de Licitações e Contratos, o Relator propõe no 

sentido de que os integrantes da Primeira Câmara: 

1. DECLAREM o não cumprimento da Resolução RC1 TC 028/2013 pelo 

Prefeito do Município de BELÉM DO BREJO DO CRUZ, Senhor 

GERMANO LACERDA DA CUNHA; 

2. JULGUEM IRREGULAR a Inexigibilidade nº 06/2012, bem como o 

contrato dela decorrente. 

3. APLIQUEM-LHE multa pessoal, no valor de R$ 8.815,42 (oito mil e 

oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), em virtude de 

descumprimento do sobredito Aresto, bem como infringência à Lei de Licitações 

e Contratos, configurando, portanto, a hipótese prevista no artigo 56, inciso II, 

da LOTCE (Lei Complementar 18/93) c/c Portaria nº 22/2013; 

4. ASSINEM-LHE o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento 

voluntário do valor da multa antes referenciado ao Fundo de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária Municipal, sob pena de cobrança executiva, desde 

já recomendada, inclusive com a interveniência da Procuradoria Geral do 

Estado ou do Ministério Público, na inação daquela, nos termos dos parágrafos 

3º e 4º, do artigo 71 da Constituição do Estado, devendo a cobrança executiva 

ser promovida nos 30 (trinta) dias seguintes ao término do prazo para 

recolhimento voluntário, se este não ocorrer;” 
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   A dispensa de licitação constitui situação excepcional no 

ordenamento jurídico pátrio, por isso, deve-se observar o procedimento de 

dispensa. 

 

   Em vista disso, a jurisprudência firmou entendimento no 

sentido de que a dispensa indevida de licitação configura em tese ato doloso de 

improbidade administrativa que atrai a incidência da causa de inelegibilidade 

prevista no art. 1º, I, alínea “g” da LC 64/90. Vejamos: 

 

RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - CONTAS 

REJEITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS - ALEGAÇÃO DE 

NULIDADES NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEFERIMENTO DO REGISTRO AO FUNDAMENTO DE QUE O 

ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE DE CONTAS NÃO 

TRANSITOU EM JULGADO - ALEGADA NULIDADE NA 

INTIMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL - 

TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

CONFIGURADO - REALIZAÇÃO DE DESPESAS FRACIONADAS 

COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA E 

CONTÁBIL SEM CONCURSO - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS - 

AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE - 

IRREGULARIDADES INSANÁVEIS - ATOS DOLOSOS DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INCIDÊNCIA DA LC 64/90 

(art. 1º, I, g) - PROVIMENTO DO RECURSO - PEDIDO DE 

REGISTRO INDEFERIDO. 1. Não cabe à Justiça Eleitoral apreciar supostas 

nulidades processuais ocorridas nos processos afetos ao Tribunal de Contas 

nem desconstituir as decisões por este proferidas, cuja anulação ou suspensão 

deverá ser pleiteada perante a Justiça Comum. Portanto, a sentença que 

desconsiderou o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas, atestado 

por certidões da citada Corte, por reconhecer nulidade na intimação do 

recorrido no processo administrativo, não merece ser mantida. 2. A dispensa 

indevida de licitação constitui irregularidade insanável que configura, 

em tese, os atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10, 

VIII, e 11, caput, da Lei n.º 8.429/92. 3. É irregularidade insanável, que 

constitui ato doloso de improbidade administrativa, fácil à 

configuração da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, 

alínea g, da LC 64/90, a contratação de serviços jurídicos e contábeis 

sem realização de concurso público e sem observar o princípio da 

economicidade, no que diz respeito à remuneração dos serviços 

contratados. 

(TRE-RN - REL: 65485 RN, Relator: RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA 

DE MELO, Data de Julgamento: 11/09/2012, Data de Publicação: PSESS - 

Publicado em Sessão, Data 11/09/2012) 
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RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. 

IMPUGNAÇÃO. CONTAS REJEITADAS. IRREGULARIDADES 

EXPRESSIVAS. INSANABILIDADE. ATO DOLOSO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADO. 

APLICABILIDADE DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, 

INCISO I, ALÍNEA G, DA LC N.º 64/90. RECURSO PROVIDO. 1 - No 

caso em tela, o Parquet Eleitoral relata e comprova que o Recorrente tem em 

seu desfavor 2 (duas) decisões do Tribunal de Contas (TC 1677 e TC 1952). 

Ambas referentes a sua gestão frente à Câmara Municipal de Guarapari nos 

anos de 2007 e 2008.2 - O pagamento da multa imposta pelo Tribunal de 

Contas não tem o condão de afastar a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso 

I, alínea, g, da Lei Complementar n.º 64/90, conforme, aliás, já decidiu o 

colendo Tribunal Superior Eleitoral.3 - O colendo Tribunal Superior Eleitoral 

já firmou posicionamento de que a realização de contratação sem o prévio 

procedimento licitatório constitui irregularidade insanável e que 

configura, em tese, improbidade administrativa.4 - As irregularidades 

que motivaram as decisões do Tribunal de Contas deste Estado são 

insanáveis, constituindo ato de improbidade administrativa, já que a 

quantidade e gravidade dos vícios não se mostram compatíveis com 

um ato de mero descuido, mas, pelo contrário, de uma postura de claro 

desrespeito à lei e à coisa pública, devendo, por conseguinte, atrair a 

inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei 

Complementar n.º 64/90.5 - Recurso conhecido e, no mérito, improvido. 

(TRE-ES - RE: 15665 ES, Relator: RICARLOS ALMAGRO VITORIANO 

CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2012, Data de Publicação: PSESS - 

Publicado em Sessão, Data 20/08/2012) 

 

 

EMENTA: RECURSO ELEITORAL . ELEIÇÕES 2016 . 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA . VEREADOR . 

DEFERIMENTO . IRREGULARIDADE DAS CONTAS DA 

RECORRENTE PELO TCE - IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA DE CONTABILIDADE . NATUREZA INSANÁVEL QUE 

CONFIGURA, EM TESE, ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA . ART. 1º, I, G, DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 64/90 . DESPROVIMENTO DO RECURSO. A 

inelegibilidade prevista na alínea g, I, do art. 1º da LC nº 64/90 não exige o 

dolo específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza 

quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos 

constitucionais e legais, que vinculam e pautam os gastos públicos. Na 

hipótese, clara era a obrigatoriedade de realização de licitação, todavia, não se 

vislumbra dentro dos autos advindos da Corte de Contas a materialização de 

tal certame, tratando-se de irregularidade insanável e configuradora de ato 

doloso de improbidade administrativa, para fins de inelegibilidade. 

Desprovimento do recurso. 

(TRE-RN - RE: 20923 PAU DOS FERROS - RN, Relator: BERENICE 

CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data de 

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/10/2016) 

Num. 10634969 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: JOAO VICTOR ALMEIDA DE LUCENA - 29/09/2020 18:14:42
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092918144196200000010148090
Número do documento: 20092918144196200000010148090



 

 

 

 

   O caso em apreço se amolda perfeitamente a situação 

exposta nos julgados colacionados, vez que o julgamento proferido pelo TCE/PB 

constatou uma série de irregularidades, dentre as quais destacamos: ausência de 

procedimento de dispensa de licitação, ausência de singularidade dos serviços, 

inexistência de justificativa de preço, inexistência de projeto básico, não 

comprovada a notória especialização do contratado; não constatado o crédito 

pelo qual correreu a despesa, entre outras.  

 

   Mostra-se que os vícios apontados são insanáveis e 

configuram ato doloso de improbidade administrativa que causaram dano ao 

erário, pois, a dispensa foi realizada de forma indevida, bem como a contratação 

foi feita de maneira ilegal. 

 

   Por esta razão, resta insofismável que a condenação 

apontada enseja a aplicação da causa de inelegibilidade apontada. 

 

• PROCESSO 11215/14- ACÓRDÃO AC1 - TC 0600/2015 

   Somado a isso, temos que a condenação imposta pelo 

ACÓRDÃO AC1 - TC 0600/2015, que reconheceu o descumprimento da Lei de 

Transparência (Lei Complementar 131/2009) e da Lei de Acesso à Informação (Lei 

12.527/2011), dá ensejo a mesma causa de inelegibilidade. Vejamos: 

 

“Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC N° 11/215/14, 

referentes à Inspeção Especial de Transparência da Gestão para análise do 

cumprimento da Lei de Transparência (Lei Complementar 131/2009) e da Lei 

de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) no âmbito da Prefeitura Municipal 

de Belém do Brejo do Cruz, sob responsabilidade do Prefeito GERMANO 
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LACERDA DA CUNHA, ACORDAM os membros da 1ª CÂMARA do 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (1ª CAM/TCE-PB), à unanimidade, 

nesta data, conforme voto do Relator, em: A) APLICAR MULTA de R$ 

2.154,47 (dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) 

ao Prefeito de Belém do Brejo do Cruz, Sr. GERMANO LACERDA DA 

CUNHA, por descumprimento da LC 131/2009 e Lei 12.527/2011, assinando-

lhe o prazo de 30(trinta) dias para o recolhimento voluntário ao Fundo de 

Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, mediante a quitação de 

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DAE) com código “4007” 

– Multas do Tribunal de Contas do Estado, sob pena de cobrança executiva, 

desde logo recomendada, nos termos dos parágrafos 3° e 4° do art. 71 da CE; 

B) REPRESENTAR à Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral da 

União e à Procuradoria Geral de Justiça, ante os demais efeitos previstos na 

legislação; C) DETERMINAR o restabelecimento da legalidade até a próxima 

avaliação, já agendada para março de 2015, sob pena de multa e outras 

cominações; e D) ENCAMINHAR cópia dessa decisão à Auditoria para anexar 

à prestação de contas de 2014 advinda da respectiva Prefeitura.” 

 

   O Impugnado foi citado, no âmbito do TCE/PB, para 

promover as ações necessárias ao completo cumprimento da legislação, contudo, 

não realizou as providências necessárias.  

 

   Sobre os pontos analisados, assinalam os relatórios da 

Auditoria que: 

 

“A transparência da gestão pública é um dos pilares da Lei de Responsabilidade 

da Gestão Fiscal (LC 101/2000). A sua prática constitui obrigação endereçada 

a qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores do erário ou pelos 

quais o ente estatal responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de 

natureza pecuniária, nos moldes da Constituição Federal de 1988, art. 71, 

parágrafo único. Para a concretude de tais preceitos, foi editada a LC 131/2009, 

que alterou a LC 101/2000, passando a ser, desde maio de 2013, obrigatória a 

divulgação, em páginas eletrônicas oficiais, de informações nela 

discriminadas”. 

 

   Nota-se que a Lei de Transparência é instrumento essencial 

para o fiel cumprimento e fiscalização das disposições da lei de Responsabilidade 

Fiscal a que estão submetidos os gestores públicos. Por isso, no caso em questão, 

sua violação corresponde a irregularidade insanável que configura em tese ato 

doloso de improbidade administrativa conforme a jurisprudência apontada. 
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III) Da irrecorribilidade e da ausência de anulação ou suspensão das 

decisões proferidas pelo TCE/PB 

 

   Conforme as certidões de decurso de prazo em anexo, as 

decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da Paraíba são IRRECORRÍVEIS, 

haja vista que mesmo sendo intimado dos Acórdãos proferidos, o Impugnado 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar Recurso de Reconsideração. 

 

   No mesmo sentido, resta informar que não há notícias de que 

o Impugnado promoveu ação anulatória para anular as decisões proferidas ou, 

ao menos, suspendê-las liminarmente. 

 

   Isto posto, temos o presente Requerimento de Registro de 

Candidatura deve ser indeferido, vez que todos os requisitos necessários as para 

a configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g” da LC 64/90 estão 

exaustivamente demonstrados. 

 

 

• DA CONFIGURAÇÃO DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, “L” DA 

LC 64/90: 

 

   Vejamos o que dispõe a segunda causa de inelegibilidade 

apontada no art. 1º, I, “l” da LC 64/90: 

 

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão 

transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato 

doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio 

público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em 

julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da 

pena;       (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010) 
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   O dispositivo legal aponta que para a configuração da 

presente hipótese de inelegibilidade, devem estar presentes os presentes 

requisitos: I) condenação que imponha a suspensão dos direitos políticos; II) a 

prática de ato doloso de improbidade administrativa; III) lesão ao erário ou 

enriquecimento ilícito; IV) trânsito em julgado. 

 

   No caso em apreço, verifica-se que o Impugnado foi 

condenado por ato doloso de improbidade administrativa (Resp 1659082/PB) 

em razão da omissão de dados técnicos indispensáveis solicitados pela 

promotoria de justiça deste município.  

 

   A decisão supracitada impôs a suspensão dos seus direitos 

políticos pelo prazo de 3 (três) anos, restando, assim, preenchido o primeiro 

requisito necessário para o ensejo da causa de inelegibilidade. 

 

   Não obstante tenha sido notificado, o Impugnado deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar informações ou justificativa pelas omissões 

apontadas nos autos da Ação Civil Pública na qual restou condenado. Tendo em 

vista isso, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que pela presença do dolo 

eventual na omissão da prestação de informações junto ao Órgão Ministerial. 

Assim, mostra-se que está preenchido o segundo requisito exigido para a 

aplicação do art.1º, I, “l” da LC 64/90. 

 

   Ressalta-se que, no âmbito da Lei de Improbidade 

Administrativa, quando se trata no dever de prestar contas, a sua omissão gera a 

presunção de dano ao erário vez que não há como se comprovar a legalidade da 

aplicação dos recursos públicos. Vejamos: 
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CIVIL. CONTRATAÇÃO DE 

FRETES E COMPRA DE COMBUSTÍVEIS SEM LICITAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANO IN RE IPSA. 

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. A 

sentença recorrida, com visível demonstração de apego à Constituição 

da República, art. 93, IX, descreveu que "a decisão administrativa do 

Tribunal de Contas, que, de fato, não foram realizadas os processos 

licitatórios necessários às contratações especificadas na petição inicial, 

ressaltando que o prejuízo ao erário se mostra evidente, posto que, com 

a omissão apontada, a contratação da melhor proposta pela 

Administração Pública, enfim, o dano se mostra in re ipsa". II. Nesse 

ponto, falta de licitação, não deixa dúvida da necessidade de 

responsabilizar os apelantes pela prática de atos de improbidade 

administrativa que causaram prejuízo ao erário – (art. 10, inciso III), 

haja vista a malversação do dinheiro público municipal pela não 

realização de licitações consideradas legalmente obrigatórias. III. Ora, 

a dispensa de licitação é ato ilegal, exaustivamente divulgada nestes 

autos, cuja conduta sugere que os apelantes, além de não terem 

efetivado qualquer procedimento licitatório prévio, sequer fizeram uso 

do procedimento previsto no art. 26, parágrafo único da Lei nº 8.666/93 

para a dispensa ou exigibilidade de licitação, evidenciando assim ainda 

mais a sua má-fé. IV. Fato é que, a dispensa de licitação acompanhado 

da falta do procedimento da dispensa, sinaliza a caracterização de má-

fé, de que tanto repudia os Tribunais Superiores. Precedentes: (AgInt 

no AREsp 1196567/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018). V. 

Deveras, os fatos delineados ao longo deste julgado simbolizam não só 

ato de improbidade administrativa, mas também visível violação aos 

princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, cânon 

do Estado Democrático de Direito. VI. Apelo conhecido e improvido. 

Decisão unânime. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes 

autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação 

e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator; Fortaleza, 5 de 

agosto de 2019 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR 

INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator 

(TJ-CE - APL: 00002038020098060170 CE 0000203-80.2009.8.06.0170, 

Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 

12/08/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019) 

 

   Portanto, tendo em vista que o Impugnado não apresentou 

as informações e documentos pertinentes, temos que as irregularidades são 

insanáveis, bem como resta configurado o dano in re ipsa ao erário municipal. 

Assim, resta comprovado o terceiro requisito. 
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   Constata-se grave violação aos princípios constitucionais 

que regem a administração pública e dano ao erário, pois, em razão de ato doloso 

do Impugnado não se pôde comprovar a regularidade das contas públicas e, 

consequente, inviabilizou-se o oferecimento de ação que vise a recomposição do 

patrimônio público.  

 

   A condenação imposta pelo juízo de primeiro grau foi 

confirmada em todas as instâncias recursais, notadamente, por órgão colegiado, 

sendo pouco provável a alteração do julgado. 

 

   No presente momento, o processo aguarda decisão em 

Agravo Regimental pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo este o último recurso 

cabível ao caso em apreço. Vejamos a jurisprudência atinente à matéria: 

 

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGOS DE 

PREFEITO E VICE-PREFEITO. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DE 

DIREITOS POLÍTICOS EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO POR 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE PREVISTA 

NO ART. 1º, INC. I, ALÍNEA L, DA LC 64/90. SUSPENSÃO 

ANTERIOR AO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. 

REVOGAÇÃO DA LIMINAR APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. 

INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. SÚMULA 47 DO TSE. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 

INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, INC. I, ALÍNEA G, DA 

LC 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 8.666/93. 

DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 

INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. 1. A 

concessão de liminar no âmbito da Justiça Comum, atribuindo efeito 

suspensivo ao provimento judicial que suspende direitos políticos por 

condenação em ação de improbidade administrativa, afasta a hipótese 

de inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90, não cabendo à Justiça 

Eleitoral examinar o mérito dessa decisão. 2. A revogação posterior de 

liminar que suspendia a inelegibilidade, tornando-a superveniente, que 

ocorre após a data da eleição, obsta o exame das causas ensejadoras 

dessa inelegibilidade na instância ordinária desta Justiça. 3. Presentes 

os requisitos ensejadores da incidência de inelegibilidade prevista na 

alínea g do art. 1º, I, da Lei Complementar nº 64/90, impõe-se o 

indeferimento do pedido de registro de candidatura. 4. Na espécie, as 

irregularidades identificadas nas contas do recorrido são insanáveis e 

configuram ato doloso de improbidade administrativa, destacando-se 
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fraude à Lei das Licitações. 

(TRE-SE - RE: 32663 PIRAMBU - SE, Relator: LENORA VIANA DE 

ASSIS, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data de Publicação: PSESS - 

Sessão Plenária, Volume 10:42, Data 11/10/2016) 

 

 

   Ante as razões expostas, temos que o caso em questão se 

amolda com perfeição à hipótese prevista no art. 1º, I, alínea “l” da LC nº 64/90. 

 

 

DO NECESSÁRIO INDEFERIMENTO DO PRESENTE RRC 

 

   No caso em apreço, restou insofismável a configuração das 

causas de inelegibilidade pevistas no art. 1º, I, alíneas “g” e “l” da LC nº 64/90, 

antes as irregularidades insanáveis verificadas e condenação por ato doloso de 

improbidade administrativa. 

 

   Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona quanto ao 

necessário indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura quando 

preenchidos os requisitos legais que permitem a aplicação das referidas causas 

de inelegibilidade. Vejamos: 

 

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. REJEIÇÃO DE 

CONTAS. VÍCIO INSANÁVEL. IRREGULARIDADE NO 

PAGAMENTO DE DIÁRIAS. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, 

INCISO I, ALÍNEA G DA LC 64/90. CARACTERIZAÇÃO. 

REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA 

MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Nos termos da 

orientação fixada no Tribunal Superior Eleitoral, o pagamento indevido 

de diárias constitui irregularidade insanável que configura ato doloso 

de improbidade administrativa, apto a atrair a incidência da 

inelegibilidade da alínea g do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/90. 2. 

Para efeito da apuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, 

alínea g, da LC nº 64/90, não se exige o dolo específico, bastando, para 

a sua caracterização, a existência do dolo genérico ou eventual, 

caracterizado quando o administrador deixa de observar os comandos 

constitucionais e legais que vinculam a sua atuação. 3. Recurso 
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conhecido e não provido. Registro indeferido. 

(TRE-CE - RE: 29404 CHORÓ - CE, Relator: FERNANDO TELES DE 

PAULA LIMA, Data de Julgamento: 26/09/2016, Data de Publicação: 

PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/09/2016) 

 

 

RECURSO ELEITORAL - PEDIDO DE REGISTRO DE 

CANDIDATURA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - 

EXCLUSÃO DE CANDIDATO PELO PARTIDO - 

RECONHECIMENTO DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE - 

ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ART. 1º, I, ALÍNEA G, DA 

LC N.º 64/90 - CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Não caracteriza 

ilícita a conduta de partido que instado pela Justiça Eleitoral a adequar 

sua lista de candidatos, exclui aquele sobre o qual recai a rejeição de 

contas pelo TCE.In casu, a rejeição pelo TCE de contas relativas ao 

exercício de cargo público por vício insanável e em decisão irrecorrível, 

configura causa de inelegibilidade apta a justificar o indeferimento do 

registro de candidatura do recorrido.Conhecimento e improvimento do 

Recurso. 

(TRE-RN - REL: 8222 RN, Relator: ROBERTO FRANCISCO GUEDES 

LIMA, Data de Julgamento: 04/09/2008, Data de Publicação: PSESS - 

Publicado em Sessão, Data 04/09/2008) 

 

 

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCM. 

IRREGULARIDADE INSANÁVEL. NÃO RECOLHIMENTO DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INELEGIBILIDADE DO ART. 

1º, INCISO I, ALÍNEA G, DA LC 64/90. CARACTERIZAÇÃO. 

REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA 

MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1 - Nos termos da 

orientação assentada no Tribunal Superior Eleitoral, o não 

recolhimento de verbas previdenciárias constitui irregularidade 

insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, 

apto a atrair a incidência da inelegibilidade da alínea g do inciso I do 

artigo 1º da LC nº 64/90. 2 - Para efeito da apuração da inelegibilidade 

prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/90, não se exige o dolo 

específico, bastando, para a sua caracterização, a existência do dolo 

genérico ou eventual, caracterizado quando o administrador deixa de 

observar os comandos constitucionais e legais que vinculam a sua 

atuação. 3 - Sentença mantida. 4 - Recurso improvido. 

(TRE-CE - RE: 2128 PENAFORTE - CE, Relator: REGINALDO 

CASTELO BRANCO ANDRADE, Data de Julgamento: 01/10/2016, 

Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/10/2016) 

 

 

REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2014. REQUERIMENTO 

DE REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE DEPUTADA 

FEDERAL. IMPUGNAÇÕES. NOTÍCIA DE INELEGIBILIDADE. 

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 
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INDISPENSÁVEL. REJEITADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO EM 1º 

GRAU CONFIRMADA POR ÓRGÃO COLEGIADO. ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE DO ART. 

1º, INCISO I, ALÍNEA L, DA LC Nº 64/90. FATO SUPERVENIENTE. 

PROCEDÊNCIA DAS IMPUGNAÇÕES E DA NOTÍCIA DE 

INELEGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO. 

Rejeitada a preliminar de ausência de documentação indispensável 

para a propositura da ação. A declaração judicial de suspensão dos 

direitos políticos por 8 (oito) anos, confirmada por órgão colegiado, em 

ação civil pública decorrente de ato doloso de improbidade 

administrativa, enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público, 

atrai a causa de inelegibilidade descrita na alínea l, do inciso I, do art. 

1º, da LC nº 64/1990, com a redação da LC nº 135/2010. Deve-se levar 

em consideração fato superveniente verificado na pendência do 

julgamento do pedido de registro de candidatura, conforme 

inteligência dos art. 15 e 26-A da LC nº 64/1990. Impugnações e notícia 

de inelegibilidade julgadas procedentes. Indeferimento do pedido de 

registro de candidatura. 

(TRE-DF - REGC: 90346 DF, Relator: JOSÉ CRUZ MACEDO, Data de 

Julgamento: 12/08/2014, Data de Publicação: PSESS - Publicado em 

Sessão, Volume 23:40, Data 12/08/2014) 

 

 

REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. PROVIMENTO. 

INELEGIBILIDADE DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ART. 1º, I, ALÍNEA L DA LC Nº 64/90. AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO REGISTRO DA 

CANDIDATURA. ART. 27 DA RESOLUÇÃO Nº 23.405/TSE. FALTA 

DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE - AFERIÇÃO NO MOMENTO 

DO REGISTRO. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1º, inciso 

I, alínea l, da Lei Complementar nº 64/90, consideram-se inelegíveis: "os 

que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão 

transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato 

doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao 

patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o 

trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 

cumprimento da pena". 2. Estando presentes quaisquer das hipóteses 

de causa de inelegibilidade, o indeferimento do registro de 

candidatura é medida que se impõe. (...) 4. A certidão de quitação 

eleitoral constitui-se de condição de elegibilidade relativa ao pleno 

exercício dos direitos políticos, e sua falta de comprovação acarreta 

indeferimento do registro de candidatura. 

(TRE-AP - RCAND: 18730 AP, Relator: VICENTE MANOEL PEREIRA 

GOMES, Data de Julgamento: 05/08/2014, Data de Publicação: PSESS - 

em Sessão, Data 05/08/2014) 

 

   Tendo em vista o exposto, mostra-se clara a configuração das 

causas de inelegibilidade descritas no art.1º, I, “g” e “l” da LC nº 64/90 e 

imperioso o indeferimento do presente RRC. 
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DOS PEDIDOS 

 

 

   Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: 

   A) A notificação do impugnado para, querendo, apresentar 

defesa do prazo legal (art. 4º, da LC n° 64/90); 

   B) A produção de todos os meios de prova em direito 

admitido, especialmente documental, nos termos do art. 3º, §3º da LC n° 64/90; 

   C) seja julgado PROCEDENTE o pedido para fins de 

reconhecer a presença da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “g” 

e “l” da Lei Complementar 64/90, e consequentemente, procedendo o 

INDEFERIMENTO do seu pedido de registro de candidatura ao cargo de Prefeito 

do Município de Belém do Brejo do Cruz/PB. 

   D) Na hipótese de que os efeitos do julgamento só venham a 

ocorrer após as eleições, que os efeitos desta pretensão alcancem o cancelamento 

do registro, em eventual autorização por qualquer das instâncias desta Justiça 

Eleitoral, e em face ao indeferimento do registro, que se processe a perda dos 

votos realizados ao impugnado ou, caso o mesmo, venha a ser diplomado, a 

cassação de seu diploma, com a símile perda dos votos em conformidade com a 

legislação eleitoral. 

   E) Se digne em indeferir o registro de candidatura do ora 

impugnado, tendo em vista a rejeição as condenações impostas pelo Tribunal de 

Contas do Estado e a condenação por ato de improbidade administrativa por 

órgão colegiado, que configuram as inelegibilidades presentes no artigo 1°, I, 

alíneas “g”  e “l” da Lei Complementar 64/90. 

 

   Nestes termos, pede deferimento. 
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Belém do Brejo do Cruz, 29 de Setembro de 2020. 

 

 

 

 

JOÃO VICTOR ALMEIDA DE LUCENA  

OAB/PB nº 26.628 

 

NICOLE GOMES DE ARAÚJO 

OAB/PB nº 26.635 
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