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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CATOLÉ DO ROCHA

38ª ZONA ELEITORAL

Exmo. Juiz da 38ª Zona Eleitoral

RCAND Nº 06001230820206150038

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  pelo  Promotor  de  Justiça  infra-
assinado, no uso de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 14, § 3º, inciso II e
art. 15, inciso V, da Constituição Federal, c/c o art. 1º, inciso I, alíneas “g” e “l”, e art. 3º,
ambos da Lei das Inelegibilidades (LC nº 64/90), vem, perante Vossa Excelência, propor a
presente 

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA

em face  de  GERMANO LACERDA DA CUNHA  (qualificado  nos  autos  em epígrafe),
postulante de candidatura ao cargo de Prefeito do Município de Belém do Brejo do Cruz
no pleito 2020 pela Coligação RECONSTRUIR E AVANÇANDO COM LIBERDADE, o que
faz pelos fatos e fundamentos jurídicos que se seguem.

DOS FATOS

O postulante ao cargo eletivo supramencionado foi  Prefeito de Belém do
Brejo do Cruz anteriormente,  de modo que no  exercício do  mandato cometeu ato de
improbidade  administrativa  que motivou  o  ajuizamento  de  ação  por  infração  à  Lei  nº
8.429/92,  tendo  o  Poder  Judiciário  julgado  procedente  a  demanda,  condenando
GERMANO LACERDA DA CUNHA, ora impugnado, como incurso nas ilicitudes do art. 10,
XI,  da  supramencionada norma jurídica  (ato doloso de improbidade administrativa que
implica em lesão ao erário), cominando-lhe pena de suspensão dos direitos políticos
por 05 (cinco) anos, pagamento de multa civil de 20% do dano provocado e declarando-
o inabilitado para contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais por período
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de 03 (três) anos. 

Tal condenação foi confirmada em segundo grau, portanto através de órgão
colegiado,  em  18.05.2016,  com  trânsito  em  julgado  certificado  em  10.11.2017,
consoante acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba que segue em anexo (docs.
01 e 02). 

Desta feita, imperioso reconhecer que o impugnado encontra-se com seus
direitos  políticos  suspensos  em  decorrência  da  condenação  por  ato  de  improbidade
administrativa  que  acarretou  prejuízo  ao  patrimônio  público, que  lhe  aplicou pena  de
suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos  e que  deve ser observada a
partir  do  trânsito  em  julgado  acima  mencionado,  com  expiração  somente em  2022,
hipótese  que  impede  o  deferimento  do  seu  pedido  de  registro  de  candidatura  neste
momento. 

A condenação  em  tela,  decorrente  do  cometimento  de  improbidade
administrativa que lesiona o patrimônio público (pagamentos com recursos públicos sem
comprovação),  implica  também  na  incidência  de  causa  de  inelegibilidade,  desde  a
condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o
cumprimento da pena, consoante previsão da Lei das Inelegibilidades.

Assim, considerando que a pena de suspensão dos direitos políticos por 05
(cinco)  cinco  anos  ainda  está  em  vigor,  com  prazo  de  encerramento  previsto  para
09.11.2022 (considerando a data do trânsito em julgado e o termo inicial de sua fluência),
conclui-se  que  somente  em  08.11.2030 o  impugnado  estará  livre  da  pecha  da
inelegibilidade por conta deste fato. 

Não bastasse isso,  conforme ACÓRDÃO APL TC 625/2.014 e  ACÓRDÃO
APL TC 561/2016 do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba  (docs.  03  e  04),  o
impugnado teve suas contas julgadas irregulares (parecer contrário à aprovação) pelos
fundamentos constantes da referida decisão. Segundo os arestos da Corte de Contas
Estadual, enquanto Prefeito de  Belém do Brejo do Cruz no exercício financeiro 2012,  o
presente  aspirante  a  candidato  teve  suas  contas  reprovadas  em  face  do
DESCUMPRIMENTO  À  LEI  DE  LICITAÇÕES, uma vez  que  realizou  despesas  não
licitadas no montante de R$ 342.058,85 (trezentos e quarenta e dois mil e cinquenta e oito
reais e oitenta e cinco centavos), irregularidade que se revela de natureza insanável,
configuradora de ato doloso de improbidade administrativa.  

Mister destacar que a decisão do TCE/PB foi proferida em grau de recurso
de  reconsideração  em  05.10.2016,  portanto,  ainda  apta  a  produzir  o  efeito  da
inelegibilidade  ora  arguida,  como  se  vê  do  documento  acostado  que  demonstra  o
arquivamento do processo (doc. 05).

 
DA AUSÊNCIA DE  CONDIÇÃO  DE  ELEGIBILIDADE  (ART.  14,  §  3º,  INCISO  II,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

É  comezinho que  a  capacidade  eleitoral  passiva  é  adquirida  através  do
cumprimento  das  condições  de  elegibilidade  previstas  na  Constituição  Federal,  de
maneira  que  o  cidadão  só  adquire  o  direito  de  ser  votado  se  atender  a  todas  as
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circunstâncias previstas no art. 14, § 3º, inciso II, da Carta Magna, que transcrevo para
melhor ilustrar o raciocínio:

Art.  14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto  direto  e  secreto,  com valor  igual  para  todos,  e,  nos  termos da  lei,
mediante: 

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária; VI - a idade mínima de:

a)  trinta  e cinco anos para Presidente e  Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

O  texto  constitucional  prossegue,  no  capítulo  Dos  Direitos  Políticos,
cravando  hipóteses  que  implicam  em  perda  ou  suspensão  dos  direitos  políticos  do
cidadão,  sustentando que a condenação  por ato de improbidade administrativa  tem o
condão de deixar temporariamente o cidadão impedido de pleitear cargos eletivos, senão
vejamos:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de: 

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;
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III  -  condenação criminal  transitada  em julgado,  enquanto  durarem seus
efeitos; 

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

 

De tal sorte, verificada a ausência de alguma das condições acima dispostas
(art. 14 da CF) estará o cidadão alijado de toda e qualquer disputa eleitoral, competindo
ao  Ministério  Público  promover  a  devida  impugnação  a  eventual  pretensão  eleitoral
irregular.

Observa-se, cristalinamente, que a condenação imposta ao impugnado, com
pena de suspensão dos direitos políticos, sem os quais o mesmo não é elegível, o torna
inapto ao exercício da função pública almejada no pedido de registro de candidatura aqui
combatido, nos termos da Constituição Federal. Em resumo: não pode concorrer a cargo
público nas eleições vindouras.

 

DA INCIDÊNCIA DE CONDIÇÃO DE INELEGIBILIDADE (ARTIGO 1º, I, “  L  ”, DA LC 64/90)  

Para ter seu pedido de registro deferido o candidato tem que preencher uma
série de requisitos, ou seja, perfazer todas as condições de elegibilidade, como também
não incidir em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade.

A redação da alínea “l”, do Inciso I, do artigo 1º da Lei das Inelegibilidades,
introduzida pela LC 135/2010 (decorrente de iniciativa popular), prevê expressamente que
são 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. 

No caso, o impugnado, na condição de Prefeito de Belém do Brejo do Cruz,
dolosamente  realizou  gastos  não  comprovados  acarretando prejuízo  ao  erário,
incursionando na figura típica prevista na Lei Complementar 64/90, em seu art. 1º, I, “l”, ,
in verbis:

“Art. 1º - São inelegíveis:
I – Para qualquer cargo:
(...)
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;
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Nenhuma dúvida paira quanto ao conteúdo da condenação e o amalgamar
entre o fato dolosamente praticado pelo impugnado e a decorrente inelegibilidade prevista
na  Lei  Complementar  64/90,  de  modo  que  o  inequívoco  trânsito  em julgado  soterra
qualquer pretensão eleitoral passiva de Germano Lacerda da Cunha. 

DA INELEGIBILIDADE DO ARTIGO 1º, I, “G” DA LC 64/90

A redação da alínea “g”, do inciso I, do artigo 1º da Lei das Inelegibilidades,
introduzida pela LC 135/2010 (decorrente de iniciativa popular), trouxe alguns elementos
novos  em  relação  àqueles  contidos  na  redação  original,  a  fim  de  configurar  a
inelegibilidade que obstaculiza o direito eleitoral passivo do pretenso candidato, a saber:
a) obrigatoriedade das contas serem rejeitadas por irregularidade insanável que configure
ato de doloso de improbidade administrativa; b) ausência de decisão judicial afastando ou
anulando  a  inelegibilidade,  seja  em  tutela  antecipada  (suspensão)  ou  em  sede  de
sentença (anulação); e c) que a rejeição das contas dos ordenadores de despesas se dê
independente da decisão do parlamento mirim (julgamento político), nos termos do inciso I
do  artigo  71  da  Constituição  Federal,  mas  por  decisão  dos  Tribunais  de  Contas
(julgamento  técnico)  na  forma  estabelecida  no  inciso  II  do  artigo  71  da  Constituição
Federal e na Constituição do Estado da Paraíba por simetria, in verbis:

Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:
II  -  julgar  as  contas  dos  administradores  e  demais  responsáveis  por
dinheiro, bens e valores públicos dos três Poderes, da administração direta
e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
Poder Público Estadual, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 24 de novembro de 1994.)

No  caso,  o  impugnado teve  suas contas  relativas  ao exercício  do cargo
público (prefeito) rejeitadas por irregularidade insanável  que configura ato doloso de
improbidade  administrativa,  incidindo  na causa  de  inelegibilidade  prevista  na  Lei
Complementar 64/90, em seu art. 1º, I, “g”, in verbis:

“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  ;  

Observa-se que na situação em concreto o impugnado agiu na condição de
ordenador de despesas, o que atrai para o TCE a responsabilidade final do julgamento de
suas  contas,  consoante  vasta  jurisprudência  baseada  no  art.  71,  inciso  II,  da  Carta
Magna.  
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Por fim, não há margem para dúvida quanto a natureza insanável da mácula
praticada pelo então gestor, ora impugnado, na medida em que dolosa e conscientemente
deixou  de  licitar  quando  a  lei  o  obrigava  a  fazê-lo,  cometendo  indiscutível  ato  de
improbidade que não pode ser ignorado pela Justiça Eleitoral. Não é outro o entendimento
da nossa jurisprudência, senão vejamos:

“[...] Registro de candidatura. Rejeição de contas. Lei de licitações. Ausência
ou dispensa indevida de licitação.  Dolo.  Irregularidade  insanável.  Ato  de
improbidade administrativa. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da LC 64/90. 1.  A
rejeição das contas pela ausência ou indevida dispensa de licitação
consubstancia  vício  insanável  e  doloso,  revelador  de  ato  de
improbidade  administrativa,  razão  pela  qual  deve  ser  mantida  a
inelegibilidade  a  que  se  refere  o  art.  1º,  I,  g,  da  LC  nº  64/90. 2.  O
pagamento de multa, de todo modo, não conduz à sanabilidade das contas.
[...]  3.  Na espécie,  verifica-se a  ocorrência  de dolo  genérico,  relativo  ao
descumprimento  dos  princípios  e  normas  que  vinculam  a  atuação  do
administrador público, suficiente para atrair a cláusula de inelegibilidade. […]
(grifei)

(Ac.  de  20.11.2014  no  AgR-REspe  nº  92555,  rel.  Min.  Maria  Thereza  de  Assis
Moura.)

Ante  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL  protesta  pela
produção de provas por todos os meios legalmente admitidos, requerendo a citação do
impugnado para, querendo, contestar a presente ação, na forma do art.  4º da LC n.º
64/90,  reservando-se  o  “Parquet”  para  propor  a  produção  das  provas  que  se  façam
necessárias  durante  o  trâmite  dos autos  e  pugnando,  desde  já,  pela  procedência  do
pedido,  INDEFERINDO-SE  O  PEDIDO  DE  REGISTRO  DE  CANDIDATURA  DE
GERMANO LACERDA DA CUNHA.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Catolé do Rocha, 29 de setembro de 2020

 ÍTALO MÁCIO DE OLIVEIRA SOUSA
            - Promotor de Justiça - 
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