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JUSTIÇA ELEITORAL 
 058ª ZONA ELEITORAL DE SERRA BRANCA PB 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600152-95.2020.6.15.0058 / 058ª ZONA ELEITORAL DE
SERRA BRANCA PB 
REQUERENTE: LUIZ JOSÉ MAMEDE DE LIMA, COLIGAÇÃO MUDAR É PRECISO 40-PSB / 33-PMN / 13-
PT / 12-PDT, PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL,
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN - DIRETÓRIO MUNICIPAL, PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB - DIRETÓRIO MUNICIPAL, PARTIDO DOS TRABALHADORES 
IMPUGNANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA 
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSÉ LEONARDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - PB16682 
IMPUGNADO: LUIZ JOSÉ MAMEDE DE LIMA 
Advogado do(a) IMPUGNADO: JOSÉ LEONARDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - PB16682 
  
 
 SENTENÇA
 

EMENTA:  JUSTIÇA ELEITORAL.  PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA .  CARGO DE PREFEITO(A).  INELEGIBILIDADE
CONSTATADA. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCU. ART. 1º, I, G, DA LC nº
64/90. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO REGISTRO DA
CANDIDATURA.
- "Não restando demonstrado que o(a) pretenso(a) candidato(a), cumpriu com
todas as exigências insculpidas na Resolução nº 23.609/2019, do TSE, e, art.
14, § 3º, inciso II, da Constituição Federal, há de ser indeferido o registro de
sua candidatura, eis que não preenchidas as condições de elegibilidade."

Vistos etc.
Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por LUIZ JOSÉ MAMEDE DE LIMA, V. “ZIZO”
(PARTIDO PT), ao cargo de PREFEITO(A), sob o número 13, pelo(a) “COLIGAÇÃO MUDAR É PRECISO”,
para concorrer às eleições de 2020, no Município de SERRA BRANCA-PB.
O(a) requerente apresentou pedido de registro de candidatura perante esta Zona Eleitoral, porém, conforme
informações constantes da certidão Id. 16338940, existe multa eleitoral e condenação com trânsito em julgado
decorrente de Ação de Improbidade Administrativa, distribuída sob o nº. 0000738-26.2013.815.0911, pelo
Tribunal de Justiça, na Comarca de Serra Branca, a qual suspendeu os direitos políticos do requerente por
08 (oito) anos.
O Ministério Público Eleitoral apresentou Impugnação ao Registro de Candidatura, sob a alegação de que o
Promovido encontra-se inelegível, haja vista que foi condenado(a) à suspensão de seus direitos políticos, no
Processo nº 0000738-26.2013.815.0911, em decisão cujo trânsito em julgado ocorreu em 02 (dois) de maio de
2017, por ato doloso de improbidade administrativa que importou em lesão ao patrimônio público e/ou
enriquecimento ilícito (próprio ou de terceiro), nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c o art. 1º,
inciso I, alínea “l”, da LC nº 64/1990. Além disso, sustenta que o promovido também se encontra com restrição
ao seu direito de elegibilidade, posto que teve suas contas relativas a Tomada de Contas Especial instaurada
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor do Prefeito do Município de Serra
Branca/PB na gestão de 2005 a 2008, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos
recursos públicos federais repassados àquela edilidade no âmbito do Convênio 844054/2007 e do Programa
Brasil Alfabetizado, exercício 2008, julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União – TCU, no ano de
2018, porquanto se enquadra na hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, com redação dada pela LC
nº 135/2010. Por tudo isso, requer que seja indeferido em caráter definitivo o pedido de registro de candidatura
do(a) requerido(a), com fundamento nas citadas razões.
Instado a se manifestar, o Impugnado afirma que não houve condenação por enriquecimento ilícito, devendo
ser afastada a hipótese da inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº. 64/90, art. 1º, inciso I, alínea “l”.
Ademais, alega que inexiste o elemento objetivo da norma, ante a inexistência reconhecida em ação própria,
ACPIA, que reconheceu a expressa ausência de ato doloso de improbidade administrativa, ausência da má fé,
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ausência da vontade livre e deliberada em agir com o fim de gerar prejuízo ao patrimônio público, há de se
reconhecer a inexistência da inelegibilidade prevista na LC nº. 64/90, art. 1º, I “g”, razão pela qual pugnou pelo
deferimento do pedido de registro de candidatura.
Em virtude do teor da certidão cartorária constante do ID nº 16338940, pp. 1 e 2, que atesta que o
requerente/impugnado NÃO ESTÁ QUITE COM A JUSTIÇA ELEITORAL, em virtude do registro ativo do ASE
337-3 (improbidade administrativa) no seu cadastro eleitoral decorrente da condenação em Ação de
Improbidade Administrativa, Processo nº 0000738-26.2013.815.0911 TJPB/SERRA BRANCA/PB, converti o
julgamento em diligência, conforme o ID nº 16450915.
Sobre a diligência acima referida pronunciaram-se o impugnante e o impugnado, os quais, em linhas gerais,
ratificaram o que já haviam requerido na impugnação e na defesa, respectivamente.
É o relatório, em síntese. DECIDO.
Compulsando os autos, percebo ser possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, do
Estatuto Processual Civil, que estatui:
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas; (grifei)
É esta, sem dúvida, a hipótese destes autos, eis que analisando detidamente os fatos postos em juízo, não
antevejo a necessidade de produção de qualquer outro meio de prova.
Inicialmente, consigno que as hipóteses de inelegibilidade estão contempladas na Lei Complementar n.º 64/90
e na Constituição Federal de 1988, tendo sido criadas com a finalidade de proteger a probidade administrativa,
a moralidade para o exercício de mandato, e, sobretudo, 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, conforme preceitua o § 9º do art. 14, da Carta Magna.
Para que não incorra em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas em lei, faz-se necessário que o
indivíduo preencha determinados requisitos, os quais estão previstos no §3º do art.14 da Constituição Federal.
Com efeito, o §10, do art. 11, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504, 30 de setembro de 1997) disciplina in verbis:
“As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas,
supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”.
Destarte, uma pessoa considera-se inelegível desde que, embora regularmente no gozo dos direitos políticos,
esteja impedida de exercer temporariamente a capacidade eleitoral passiva em virtude de algum motivo
relevante, de acordo com as hipóteses fixadas em lei.
Segundo o que preceitua Moraesi:

“Os direitos políticos negativos correspondem às previsões constitucionais que restringem o acesso
do cidadão à participação nos órgãos governamentais, por meio de impedimentos às candidaturas.
Dividem-se em regra sobre inelegibilidade e normas sobre perda e suspensão dos direitos políticos.
(...) A inelegibilidade consiste na ausência de capacidade eleitoral passiva, ou seja, da condição de
ser candidato e, consequentemente, poder ser votado, constituindo-se, portanto, em condição
obstativa ao exercício passivo da cidadania”. (2005, p.12)

Desse modo, o legislador impõe limitações ao exercício dos direitos políticos na medida em que ocorram as
hipóteses previstas em lei, não atendendo aos requisitos de elegibilidade do cidadão.
In casu, o Impugnado possui condenação, com trânsito em julgado em 02 (dois) de maio de 2017, decorrente
de Ação de Improbidade Administrativa que tramitou sob o nº. 0000738-26.2013.815.0911, na Comarca de
Serra Branca, a qual suspendeu os seus direitos políticos por 08 (oito) anos.
Ocorre que, como bem argumentado pela defesa, a hipótese legal prevista no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC
nº 64/1990, dispõe, expressamente, sobre requisitos cumulativos para inelegibilidade dos 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, desde que importe, simultaneamente, lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito.
No presente caso, a referida sentença condenatória apenas reconheceu o dano ao erário, sem, conduto,
manifestar-se sobre o enriquecimento ilícito, o que fica vedado à Justiça Eleitoral realizar, nos termos da
Súmula nº 41, do TSE, sob pena de violar os limites objetivos da lide (CPC, art. 504 – quando ainda não
transitado em julgado o título judicial) ou da coisa julgada (CPC, arts. 502 e 503) e usurpar a competência do
órgão judiciário comum. Além disso, se não houve condenação no dispositivo do título judicial, a Justiça
Eleitoral estaria processando e julgando novamente pelos mesmos fatos, o que é vedado, inclusive pelo art.
508, do CPC, que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada.
Nesse sentido, vejamos a Jurisprudência:
“Eleições 2014. [...]. Candidato a deputado estadual. Registro de candidatura deferido. Suposta incidência na
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causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alíneas j e l da LC nº 64/1990. Ausência de requisitos. [...] 1.
A causa de inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea l, da LC nº 64/1990, exige a condenação
cumulativa por dano ao erário (art. 10) e por enriquecimento ilícito (art. 9º), sendo insuficiente a censura
isolada a princípios da administração pública (art. 11). 2. (...)”. (Ac. de 27.11.2014, no AgR-RO n. 292112,
Rel. Min. Gilmar Mendes) (grifos meus)
“Eleições 2014. [...]. Candidato a deputado federal. Registro de candidatura indeferido. Incidência na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea l, da LC nº 64/1990. [...] 1. A causa de inelegibilidade
referida no art. 1º, inciso I, alínea l, da LC nº 64/1990 exige a condenação cumulativa por enriquecimento
ilícito e dano ao erário (arts. 9º e 10 da Lei nº 8.429/1992), admitindo-se que este seja em proveito
próprio ou de terceiros. Precedentes. 2. A condenação por improbidade administrativa mediante
enriquecimento ilícito cumulada com a obrigação de ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos
comprova a existência de dano ao erário, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/1992 e, por
conseguinte, faz incidir a causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea l, da LC nº 64/1990. [...]” (Ac. de
27.11.2014, no AgR-RO n. 29266, Rel. Min. Gilmar Mendes) (grifei)
E a jurisprudência do TSE já teve oportunidade de assim se pronunciar:
“ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO. JUSTIÇA COMUM. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 1º, I, l, DA LC Nº 64/90. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
[...] A incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 exige a presença
dos seguintes requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos políticos; b) decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; c) ato doloso de improbidade administrativa; e d)
lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito causados, concomitantemente, pelo ato. [...]” (RO nº
0600195-21/ MA, Acórdão de 19/05/2020, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE, Tomo
130, Data 01/07/2020)
Por outro lado, o Parquet sustenta que o Impugnado se encontra com restrição ao seu direito de elegibilidade,
posto que teve suas contas relativas a Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação em desfavor do Prefeito do Município de Serra Branca/PB na gestão de 2005 a
2008, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais
repassados àquela edilidade no âmbito do Convênio 844054/2007 e do Programa Brasil Alfabetizado, exercício
2008, julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União – TCU, no ano de 2018, porquanto se enquadra na
hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, com redação dada pela LC nº 135/2010, 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; (Redação dada pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)” - grifei.
Em sua Contestação, o Impugnado alega que, pelos fatos narrados pelo Parquet, foi processado pelo Ministério
Público Federal da Paraíba, em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, distribuída sob o nº.
0000145- 26.2011.4.05.8203, que tramitou na 11ª Vara Federal da Paraíba, onde teria sido reconhecida a
ausência de ato doloso de improbidade administrativa, conforme sentença judicial em anexo (Id. 14928431).
Ocorre que, da análise da referida decisão, resta claro que o Impugnado, de fato, foi condenado nas sanções
do art. 12, inciso II e parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92, por ato de improbidade administrativa, na modalidade
de pena de multa, eis que, embora seus atos tenham sido reconhecidos como destituídos de desonestidade e
má-fé, inviabilizaram a execução do objeto Convênio firmado com o FNDE.
Nesse diapasão, não se pode considerar a ausência de ato doloso de improbidade administrativa, como
forçosamente quer a defesa, haja vista que o Impugnado desviou a finalidade da verba do FNDE, destinada ao
Município de Serra Branca através do convênio nº. 844054/07, malversando recursos públicos, o que configura
os atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, incisos IX e XI, da Lei 8429/92. Assim, a referida
inelegibilidade se aperfeiçoa com o dolo genérico, que se configura quando o administrador assume os
riscos de não atender os comandos legais, que vinculam a Administração Pública.
Com efeito, os requisitos do art. 1º, I, g, da LC n. 64/90 demandam preenchimento conjugado, o que se observa
na hipótese em disceptação: (i) o Impugnado exercia cargo público (Prefeito Constitucional de Serra
Branca); (ii) a decisão foi emanada pelo órgão competente (Tribunal de Contas da União); (iii) as
irregularidades são consideradas insanáveis e configuram, em tese, ato doloso de improbidade
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administrativa, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais
repassados àquela edilidade no âmbito do Convênio nº. 844054/2007 e do Programa Brasil Alfabetizado,
exercício 2008 –; e (iv) há trânsito em julgado da deliberação da Corte de Contas, não suspensa por
tutela acautelatória do Poder Judiciário.
Nesse sentido, vejamos os recentes julgados:
“ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRIMEIRA CAUSA DE PEDIR: INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, P, DA LC N.
64/90. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. DIRIGENTE. EQUILÍBRIO E LISURA DO
PLEITO. NÃO COMPROMETIMENTO. PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. CORRELAÇÃO. FATO. AUSÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA DA PECHA. SEGUNDA CAUSA DE PEDIR: INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC N. 64/90.
CONTAS PÚBLICAS. REJEIÇÃO. GESTOR. SUPERINTENDÊNCIA. AUTARQUIA. MANIFESTAÇÕES E
RECURSOS DO IMPUGNANTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO. JUNTADA. TSE.
DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TEOR. ALCANCE INSUFICIENTE. TESE NOVA. LINHA
ARGUMENTATIVA. NÃO CONFORMAÇÃO COM MANIFESTAÇÕES ANTERIORES. TRIBUNAL DE CONTAS.
DECISÃO SUSPENSA. LIMINAR DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO ORDINÁRIA. POSTERIOR REVOGAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA EFÊMERA. RESTRIÇÃO. CAPACIDADE PASSIVA ELEITORAL.
RESTABELECIMENTO. DATA ANTERIOR À DA DIPLOMAÇÃO. REQUISITOS CARACTERIZADORES DA
ALÍNEA G. PREENCHIMENTO. REVISÃO DO CONTEÚDO DECISÓRIO DA CORTE DE CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 41/TSE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. I. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, P, DA LC N. 64/90. 1. Nos termos da iterativa
jurisprudência desta Corte Superior – reafirmada para as eleições de 2018 –, "a procedência de representação
por doação de recursos financeiros de campanha acima do limite legal não atrai, por mero apriorismo, a
incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, p, da LC n. 64/90, a qual demanda, ante a sua natureza restritiva a
direito fundamental, a impossibilidade de um juízo de proporcionalidade e de razoabilidade, com a percepção,
ainda que em tese, de vulneração dos bens jurídicos tutelados pelo art. 14, § 9º, da CF, quais sejam, a
normalidade e a legitimidade das eleições" (RO n. 0603059–85/SP, de minha relatoria, PSESS de 8.11.2018).
2. A contrariedade aos bens jurídicos tutelados, com a necessária ponderação no exame de cada caso
concreto, há de ser extraída do decreto condenatório proferido na representação correspondente,
sopesando–se fatos e elementos de convicção contemporâneos e correlacionados. 3. No caso, embora o
Tribunal a quo tenha partido de uma premissa teórica correta, ao destacar, introdutoriamente, a jurisprudência
desta Corte, incorreu, no passo seguinte, em manifesto equívoco, pois colheu os subsídios do seu
convencimento da atual declaração de bens do candidato (anexada ao registro de candidatura ora em apreço),
e não dos elementos reconhecidos pelo juízo da condenação. 4. O reforço sobre a inexistência de conjuntura
mais gravosa, demonstrativa de quebra da normalidade do pleito, advém da condenação da doadora, nos autos
da representação, ao pagamento de multa no patamar mínimo legal, sem cumulação de proibição de contratar
com o poder público. 5. Inelegibilidade não configurada. Fundamento afastado. II. INELEGIBILIDADE DO ART.
1º, I, G, DA LC N. 64/90. 6. Prestada informação pela serventia judiciária do Tribunal a quo no sentido da
ocorrência de equívoco cartorário, uma vez não observada integralmente a norma regulamentar sobre
publicações e intimações durante o período eleitoral, descabe assentar preclusão temporal em
desconsideração à forma e ao prazo pelos quais esses atos foram efetivados. 7. A juntada de certidão durante
o trâmite do recurso, mesmo o ordinário, diretamente nesta Corte Superior, pressupõe que a iniciativa da parte
esteja revestida de justo motivo, sendo dela o ônus argumentativo e demonstrativo sobre impedimento anterior,
sob pena de supressão de instância. 8. O intuito de retratar, por certidão, situação cuja consolidação, se
existente, ocorreu em período anterior à própria formalização do requerimento de registro de candidatura, e que
poderia ter sido alegada a tempo e modo, é suficiente para afastar o permissivo do art. 435 do CPC. 9. In casu,
a medida liminar, de natureza efêmera, pela qual suspensa a eficácia da decisão de rejeição de contas (TC n.
03780/026/06), foi revogada em 16.10.2018, antes, portanto, da diplomação dos eleitos e ainda durante o
trâmite do processo de registro de candidatura na instância originária.10. Por se cuidar de inelegibilidade
pré–existente, não cabe cogitar de surpresa do eleitorado e do próprio candidato, uma vez consabido que a
situação jurídica do player era provisória, passível, assim, de revisão a qualquer tempo nos autos da ação
ordinária na qual deferida a tutela de urgência, tal como ocorreu na espécie, a reforçar a intelecção de que o
marco final da diplomação, e não o da eleição, se mostra mais consentâneo com o arcabouço normativo,
interpretado de forma holística, para fins de incidência de inelegibilidade. 11. Posterior notícia de
restabelecimento da liminar, por decisão igualmente efêmera, proferida após a data da diplomação, não enseja
nova análise do caso sob essa ótica. 12. Os requisitos do art. 1º, I, g, da LC n. 64/90 demandam
preenchimento conjugado, o que se observa na hipótese: (i) o recorrente exercia cargo público
(superintendente de autarquia); (ii) a decisão foi emanada pelo órgão competente (Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo); (iii) as irregularidades são consideradas insanáveis e configuram, em tese, ato
doloso de improbidade administrativa ante o forte traçado de que o recorrente nenhum apreço
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demonstrou pela delicada situação financeira do ente autárquico – e, como exemplo, o total dos
precatórios devidos superou a cifra de R$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de reais), havendo
anotação, sobre o saldo de precatórios, de que expressivo numerário não foi inscrito no mapa do
exercício nem no balanço patrimonial de modo a falsear a confiabilidade das peças contábeis –; e (iv) há
trânsito em julgado da deliberação da Corte de Contas, não mais suspensa por tutela acautelatória do
Poder Judiciário. 13. Inelegibilidade configurada. Fundamento mantido. CONCLUSÃO 14. Recurso ordinário
não provido, haja vista a manutenção da conclusão regional sobre a incidência da inelegibilidade descrita na
alínea g do inciso I do art. 1º da LC n. 64/90. 15. Petição ID n. 14495538, de 8.8.2019, não conhecida..
(Recurso Ordinário nº 060462739, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 50, Data 13/03/2020)” - grifei.
“ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
CONVÊNIO FEDERAL.  CONTAS JULGADAS IRREGULARES PELO TCU. SUSPENSÃO PARCIAL DA
DECISÃO. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 8.666/93) E DANO AO ERÁRIO. VÍCIOS
INSANÁVEIS. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE. ART.
1º, I, g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL. RECURSOS PROVIDOS.
1. O art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990 exige, para a sua configuração, a presença dos
seguintes requisitos: (i) exercício de cargo ou função pública; (ii) rejeição das contas pelo órgão
competente; (iii) insanabilidade da irregularidade verificada; (iv) ato doloso de improbidade
administrativa; (v) irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação das contas; e (vi) inexistência
de suspensão ou anulação judicial do aresto de rejeição das contas. 2. O Tribunal de Contas da União
desaprovou a contabilidade do candidato por (i) não restituição ao concedente do saldo financeiro
remanescente na conta específica do Convênio 5063/2004; (ii) ausência de equipamentos supostamente
adquiridos para as unidades móveis de saúde (aparelho de rádio e cilindro de oxigênio e outros); e (iii)
homologação do processo licitatório relativo à Tomada de Preços 5/2005, em 19/1/2006, com indícios de fraude
e montagem.3. O pronunciamento judicial que suspendeu os efeitos do acórdão do Tribunal de Contas é
específico à parte dos débitos, não alcançando integralidade da decisão que desaguou na rejeição das contas
com base nas irregularidades em processo licitatório e na ausência de restituição do saldo financeiro
proveniente de convênio.4. À luz da jurisprudência deste Tribunal, configura irregularidade insanável
caracterizadora de ato doloso de improbidade administrativa apto a atrair a inelegibilidade do art. 1°, I, "g", da
LC n° 64/1990, a inobservância às normas de procedimento licitatório e concreto dano ao erário.
Precedentes.5. A devolução ao Erário de valores indevidamente utilizados não tem o condão de sanar a
irregularidade ora tratada. 6. A referida inelegibilidade se aperfeiçoa com o dolo genérico, que se
configura quando o administrador assume os riscos de não atender os comandos legais, que vinculam
a Administração Pública. Precedentes.7. Recursos Ordinários providos para indeferir a candidatura de Iran
Ataide de Lima. (Recurso Ordinário nº 060050868, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 62, Data 01/04/2019)” - grifei.
“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS PELO TCU. INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC nº 64/1990. DESPROVIMENTO. 1. Agravo interno
interposto em face de decisão monocrática que deu provimento a recurso ordinário para indeferir requerimento
de registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2018. 2. O candidato teve as suas
contas relativas ao exercício de 2010, na condição de Diretor-Presidente da Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal
de Contas da União. Não há prova nos autos de que a decisão tenha sido suspensa ou anulada por decisão
judicial. 3. O TCU julgou irregulares as contas em virtude de: (i) ausência de licitação para a contratação de
serviços de telefonia, apesar de ter sido objeto de ressalva por parte da Controladoria Geral da União desde
2009; (ii) contratação de serviços por inexigibilidade de licitação sem a devida comprovação da alegada
exclusividade; (iii) descumprimento da exigência de apresentação de três propostas válidas para a realização
de convites; e (iv) reiteração das práticas de contratação e nomeação para funções de confiança e cargos em
comissão em desacordo com as determinações do TCU. 4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que
a ausência ou a dispensa indevida de licitação configura irregularidade insanável e ato doloso de improbidade
administrativa, apta a atrair a inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990. Precedentes. 5.
Cabe à Justiça Eleitoral, rejeitadas as contas, proceder ao enquadramento das irregularidades como
insanáveis ou não e verificar se constituem ou não ato doloso de improbidade administrativa, não lhe
competindo, todavia, a análise do acerto ou desacerto da decisão da corte de contas. Precedentes. 6.
Agravo interno a que se nega provimento. (Recurso Ordinário nº 060473131, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/10/2018)” - grifei.
“RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
VEREADOR. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso especial
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eleitoral contra acórdão do TRE/PE que indeferiu o registro de candidato eleito ao cargo de vereador de
Jaboatão dos Guararapes/PE, nas eleições de 2016, com fundamento na incidência da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990. 2. Hipótese em que houve impugnação do registro de candidatura do
recorrente ao cargo de vereador, com fundamento em decisão do Tribunal de Contas que, em 29.08.2012,
julgou irregulares as contas públicas, referentes ao exercício financeiro de 2003, prestadas por ele durante
período em que exerceu mandato na Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes. 3. As condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada pleito, de modo que o reconhecimento
ou não de determinada hipótese de inelegibilidade em uma eleição não produz os efeitos da coisa julgada para
as posteriores. Precedentes. Assim, a decisão da Justiça eleitoral (RO nº 837-87/PE, Rel. Min. Luiz Fux), que
afastou a causa de inelegibilidade em questão e deferiu o registro de candidatura de José Belarmino de Sousa,
ora recorrente, ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014, não impede que se faça novo exame da
controvérsia nos presentes autos. 4. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990 não incide
em todo e qualquer caso de rejeição de contas públicas, sendo exigível o preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos: (i) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas;
(ii) decisão do órgão competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) desaprovação
decorrente de (a) irregularidade insanável que configure (b) ato de improbidade administrativa, (c)
praticado na modalidade dolosa; (iv) não exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da
decisão; e (v) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. 5. No caso, extrai-se do acórdão
recorrido os seguintes fundamentos que levaram à rejeição das contas prestadas pelo recorrente pelo TCE/PE:
(i) as notas fiscais continham datas de emissão diversa da data de autorização para emissão pelo órgão
fazendário; (ii) foram emitidas despesas com número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais
(AIDF) e CNPJ irregulares; (iii) há despesas atestadas por notas fiscais de serviços com datas acima do limite
para emissão (vencidas); e (iv) os documentos foram emitidos em contrariedade aos arts. 62 e 63 da Lei nº
4.320/1964, ao Decreto Estadual nº 14.876/1991 e aos Decretos municipais nº 026/2001 e nº 15.950/1992. 6.
Conclui-se, assim, que, na hipótese, as contas do gestor público foram julgadas irregulares em razão de
inconsistências no preenchimento das datas de emissão de notas fiscais relativas às despesas de verba de
gabinete. Trata-se, de fato, de irregularidade contábil que justifica a imposição de sanções pela Corte de
Contas, mas que não é suficiente, por si só, para restringir o exercício da capacidade eleitoral passiva. 7. Dos
fundamentos do acórdão do TCE/PE citados no acórdão recorrido, verifica-se que não há qualquer menção à
existência de ato doloso de improbidade do agente público. Tampouco é possível extrair tal elemento de sua
fundamentação, já que não há qualquer indício de que o pretenso candidato agiu com especial intenção de
fraudar a lei ou tenha recebido benefícios indevidos em razão da prática de condutas ilícitas. 8. Inconsistências
meramente formais e meros indícios ou presunção de dolo não são suficientes para fazer incidir a
inelegibilidade da alínea g, sendo que, em situações de dúvida sobre o caráter doloso da conduta do candidato,
deve prevalecer o direito ao exercício da capacidade eleitoral passiva. Precedentes. 9. Além disso, conforme já
decidido por esta Corte, constituem circunstâncias que devem ser consideradas para a incidência da causa de
inelegibilidade em questão o fato de as irregularidades se referirem a contas antigas do candidato, relativas ao
exercício financeiro de 2003, bem como o baixo valor absoluto da irregularidade, que totalizou R$ 5.249,59
(cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Precedente. 10. Desse modo, não
há como se reconhecer a incidência da causa de inelegibilidade da alínea g na hipótese, especialmente,
porque: (i) não há, na decisão proferida pelo órgão de contas, elemento que denote dolo do candidato; (ii) as
irregularidades se referem a contas antigas do candidato, relativas ao exercício financeiro de 2003; e (iii) a
condenação da Corte de contas se deu em razão de irregularidade de baixo valor absoluto. 11. Recurso
especial provido, a fim de deferir o registro de candidatura do recorrente. (Recurso Especial Eleitoral nº 67036,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 244, Data
19/12/2019, Página 55/57)” – grifei.
Como se pode ver, não obstante as bem lançadas razões do requerente/impugnado em manifestação feita
nestes autos, rendo-me ao entendimento delineado na jurisprudência e doutrina acima colacionadas, quanto à
interpretação dos dispositivos legais atinentes à espécie.
Como se não bastasse isso, conforme atesta a certidão cartorária constante do ID nº 16338940, pp. 1 e 2, o
requerente/impugnado NÃO ESTÁ QUITE COM A JUSTIÇA ELEITORAL, em virtude do registro ativo do ASE
337-3 (improbidade administrativa) no seu cadastro eleitoral decorrente da condenação em Ação de
Improbidade Administrativa, Processo nº 0000738-26.2013.815.0911 TJPB/SERRA BRANCA/PB, e, como
todos sabemos, segundo o § 3º, do art. 14, da Carta Constitucional Brasileira, são condições de elegibilidade:
“I - a nacionalidade brasileira;
 II - o pleno exercício dos direitos políticos; (grifos meus)
 III - o alistamento eleitoral;
 IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
 V - a filiação partidária;
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VI - a idade mínima de: (…)”
Ora, a própria Justiça Eleitoral, através de informação do SISTEMA DE CANDIDATURAS (CAND), no ID nº
16332525, pp. 1 a 3, demonstra que o requerente/impugnado NÃO ESTÁ QUITE COM A JUSTIÇA
ELEITORAL, o que ao nosso sentir, por si só, o impede de concorrer nas eleições deste ano e enquanto
durarem os efeitos da condenação que SUSPENDEU OS SEUS DIREITOS POLÍTICOS, UMA VEZ QUE LHE
FALTA UMA DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PREVISTA NA NOSSA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Aliás, o TSE já se pronunciou, mutatis mutandis, quanto a essa questão, senão vejamos:
“ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. AÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO JULGADA PROCEDENTE PELO TRE. 1. REJEIÇÃO DE CONTAS DE
GESTÃO PELO TCE/RJ. PREFEITO. AUSÊNCIA. MOMENTO DO REGISTRO DA CANDIDATURA.
DELIBERAÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA. PRONUNCIAMENTO DO STF NOS REs Nos
848.826 E 729.744. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA G DO
INCISO I DO ART. 1º DA LC Nº 64/1990. 2. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. CRIMES
CONTRA A FÉ PÚBLICA E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA E DO INCISO I DO ART. 1º DA LC Nº 64/1990. NÃO PREENCHIMENTO.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE, ART. 15, III, C/C O ART. 14, § 3º, II, AMBOS DA CF. 3. RECURSO
ORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA MANTER O INDEFERIMENTO
DO REGISTRO DA CANDIDATURA TÃO SOMENTE COM BASE NA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DA
ALÍNEA E DO INCISO I DO ART. 1º DA LC Nº 64/1990 E NA AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES
DE ELEGIBILIDADE, QUAL SEJA, O PLENO GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS, DE QUE TRATA O ART. 14,
§ 3º, II, DA CF. 4. DETERMINAÇÃO DE NÃO REPASSE DE NOVOS RECURSOS E DE ENCERRAMENTO
DE TODOS OS ATOS DE CAMPANHA DO RECORRENTE. 5. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR
DEFERIDA NA AC Nº 0601379–88.2018.6.00.0000. 1. Requerimento de registro de candidatura formulado em
favor de deputado federal e candidato à reeleição, o qual foi indeferido pelo Tribunal a quo com base nas
causas de inelegibilidade descritas no art. 1º, I, e e g, da LC nº 64/1990, após o acolhimento da impugnação
ofertada pelo Ministério Público. Rejeição das contas pelo TCE/RJ – art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990. 2. Hipótese
em que o Tribunal a quo constatou que o recorrente, Celso Alencar Ramos Jacob, teve suas contas rejeitadas
pelo TCE/RJ 1) na qualidade de prefeito e ordenador de despesas do Município de Três Rios/RJ, em
29.11.2011, com trânsito em julgado em 24.2.2012, nos autos do processo TCE nº 207.190–4/09, relativas a
irregularidades na prestação de contas da subvenção concedida pelo referido município à Liga Independente
das Escolas de Samba Trirriense, no exercício de 2008, no valor de R$ 125.000,00; e 2) na qualidade de
prefeito e ordenador de despesas do Município de Três Rios/RJ, no âmbito do processo TCE nº 218.809–4/08,
decidido em 22.2.2011, com trânsito em julgado em 15.4.2011, em razão de irregularidades na prestação de
contas dos recursos concedidos pela Prefeitura do referido município, a título de subvenção social, à Fundação
Educacional Três Rios, referente ao exercício de 2005. 3. A verificação da inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, g, da LC nº 64/1990 passa, necessariamente, pela aferição do órgão competente para proferir a decisão de
rejeição de contas, circunstância que deve ser observada no âmbito desta Justiça especializada, no momento
do registro de candidatura. 4. O STF, em âmbito de repercussão geral, nos autos dos REs nos 848.826 e
729.744, decidiu que cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas do chefe do Poder
Executivo municipal. 5. Hipótese em que não houve perquirição por parte do Parlamento municipal acerca dos
fatos que ensejaram o relatório negativo prolatado pelo Tribunal de Contas fluminense, nos autos dos
Processos TCE nos 207.190–4/09 e 218.809–4/08. Assim, uma vez omissa a Câmara Municipal no seu dever
de apreciar as contas do chefe do Executivo local, deve preponderar o raciocínio de que não houve
desaprovação de contas pelo órgão competente, razão pela qual não se encontram configurados todos os
elementos necessários à incidência da causa de inelegibilidade em tela. Condenação criminal transitada em
julgado – art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 e art. 15, III, c/c o art. 14, § 3º, II, ambos da CF. 6. O só fato de o
recorrente ter contra si condenação criminal já transitada em julgado pela prática dos crimes previstos nos arts.
297, § 1º, do CP (falsificação de documento público) e 89 da Lei nº 8.666/1993 (dispensa ilegal de licitação) é
suficiente para atrair a incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC nº 64/1990, por serem
enquadráveis, respectivamente, como crimes contra a fé pública e contra a administração pública. 7. Na linha
da jurisprudência desta Corte Superior, "com base na compreensão da reserva legal, o que se deve avaliar
para fins de configuração da inelegibilidade é a existência de condenação criminal, não a natureza do crime.
Assim, se o caso sob exame enquadra–se na hipótese de incidência da norma, não cabe realizar juízo de valor
para aferir a proporcionalidade da sanção ou gravidade do ato praticado" (REspe nº 75–86/SC, rel. designada
Min. Rosa Weber, PSESS de 19.12.2016). 8. A condenação criminal transitada em julgado, além de se
enquadrar na causa de inelegibilidade prevista na LC nº 64/1990 como efeito secundário da decisão
colegiada proferida, também tem o condão de ensejar, por força do disposto no art. 15, III, c/c o art. 14, §
3º, II, ambos da CF, o indeferimento do registro de candidatura em razão da falta de uma das condições
de elegibilidade, qual seja, o pleno gozo dos direitos políticos, que ficam suspensos. 9. "O ajuizamento
de revisão criminal, sem que haja a obtenção de liminar afastando os efeitos da condenação criminal, não é
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suficiente para ensejar o deferimento do registro do candidato" (AgR–REspe nº 104–21/SP, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, DJe de 25.4.2013). 10. O exercício de mandato eletivo em decorrência de julgamento político
de absolvição em representação perante o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não tem o condão de
elidir a incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC nº 64/1990. 11. Recurso ordinário a que
se dá parcial provimento para: a) manter o indeferimento do registro da candidatura tão somente com
base na causa de inelegibilidade da alínea e do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990 e na ausência de uma
das condições de elegibilidade, qual seja, o pleno gozo dos direitos políticos, de que trata o art. 14, § 3º,
II, da CF; b) determinar o não repasse de novos recursos, bem como o encerramento de todos os atos de
campanha do recorrente; e c) revogar a medida liminar deferida na AC nº 0601379–88.2018.6.00.0000, com
base no art. 16–A da Lei nº 9.504/97, cujo objeto, por força dessa decisão, fica prejudicado.” (destaquei)
“ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ART. 1º, I, L, DA LC
Nº 64/90. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a incidência do art. 1º, I, l, da LC nº 64/90
pressupõe a existência dos seguintes requisitos: a) condenação por ato de improbidade administrativa que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito; b) presença de dolo; c) decisão definitiva ou
proferida por órgão judicial colegiado; e d) sanção de suspensão dos direitos políticos. 2. A presença
simultânea do dano ao Erário e do enriquecimento ilícito encontra ressonância na jurisprudência pacífica desta
Corte Superior. Tal orientação foi reafirmada para o pleito de 2016 no julgamento do REspe nº 49-32/SP (Rel.
Min. Luciana Lóssio, PSESS de 18.10.2016 – Quatá/SP). 3. Nos processos de registro de candidatura, compete
à Justiça Eleitoral, tão somente, verificar se estão presentes as condições de elegibilidade e se incide alguma
cláusula de inelegibilidade. Tal exame, contudo, deve ser feito de acordo com os limites estabelecidos na
Súmula nº 41/TSE, segundo a qual: "Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das
decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de
inelegibilidade". 4. Na espécie, o édito condenatório, segundo registra o acórdão recorrido, não evidencia, nem
na fundamentação, nem na parte dispositiva, a ocorrência simultânea do dano ao Erário e do enriquecimento
ilícito, de modo que não há como reconhecer a inelegibilidade do art. 1°, I, l, da LC n° 64/90. A revisão desse
entendimento esbarra no óbice da Súmula nº 24/TSE. 5. Apesar de estar em pleno gozo de
seus direitos políticos à data do pedido de registro de candidatura, o candidato não cumpriu os
requisitos exigidos pelos arts. 9º, caput, da Lei nº 9.504/97 e pelo art. 16 da Lei nº 9.096/95, uma vez que,
n a  f l u ê n c i a  d o s  p r a z o s  e s p e c i f i c a d o s  n o s  d i s p o s i t i v o s  r e f e r i d o s ,  e s t a v a  c o m
os direitos políticos suspensos em virtude de condenação por improbidade administrativa (Art. 15, V, da
Constituição Federal). Precedentes. 6. In casu, o recorrido foi condenado, em ação civil pública por ato
de improbidade administrativa, à suspensão de direitos políticos pelo prazo de cinco anos, o qual
findou-se em 20.7.2016. 7. Não preenchida a condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, o indeferimento do registro de candidatura do ora recorrido é medida que se
impõe, nos termos do art. 45, caput, da Resolução-TSE nº 23.455/2015. 8. Recursos especiais providos.”
(destaquei)
Vários regionais também já se pronunciaram neste mesmo sentido, conforme os arestos que abaixo transcrevo:
“REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. OMISSÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE PLEITO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Constituição Federal erigiu o pleno gozo dos direitos políticos em "condição de elegibilidade",
conforme consta do seu artigo 14, § 3°, inciso II. O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude
do gozo dos direito políticos, incluindo a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se
tratar de candidato. Entendimento do E. TSE, conforme Resolução n° 21823. Em sendo reconhecida a
ausência de condição pessoal de elegibilidade, não há óbice legal para que seja realizado
antecedentemente o julgamento do RRC, haja vista que é desinfluente, no caso concreto, o aspecto da
regularidade dos atos partidários. Registro de Candidato indeferido. Decisão: ACORDAM os juízes do
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal em indeferir o pedido de registro, nos termos do voto do Relator e
das notas taquigráficas. Decisão unânime.” (destaquei)
“RCAND - REGISTRO DE CANDIDATURA n 060029535 - João Pessoa/PB ACÓRDÃO n 86325 de 16/09/2018
Relator(a) PAULO WANDERLEY CÂMARA Publicação: PSESS - Publicado em Sessão Ementa: AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. COLIGAÇÃO
“A FORÇA DO TRABALHO IV”. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LEI. PUBLICAÇÃO
DE EDITAL. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS DE
CAMPANHA JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. INTIMAÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
§ 1º DO ARTIGO 29 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.548/2017. MATÉRIA DE DIREITO. JULGAMENTO
ANTECIPADO DO MÉRITO (ART. 40 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.548/2017). AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO DO
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REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). O julgamento das contas de campanha do candidato, como não
prestadas, o impede de receber a quitação eleitoral e, por via de consequência, limita a plenitude
do gozo de seus direitos políticos o impedindo de ter deferido o seu pedido de candidatura.” (grifei)
“RE - RECURSO ELEITORAL n 6809 - Rancho Alegre/PR ACÓRDÃO n 54388 de 26/11/2018 Relator(a) LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/11/2018 Ementa:
EMENTA - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA -
CONDENAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRIVADO - APLICAÇÃO
OBJETIVA - INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1º, I, "E", 2, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90 - INELEGIBILIDADE CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A
condenação por crime doloso contra o patrimônio privado proferida por órgão judicial colegiado atrai a
incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, "e", 2, da Lei Complementar nº 64/90. 2. "A partir da edição
da Lei Complementar nº 135/2010, não se exige mais a presença da preclusão máxima para a configuração da
hipótese de inelegibilidade, bastando para tanto que a decisão tenha sido proferida por órgão colegiado" (TSE,
AgRg-REspe nº 14823/SP, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE de 18/03/2013). 3. Não se pode
confundir a ausência de uma condição de elegibilidade, qual seja, o pleno gozo dos direitos
políticos (art. 14, § 2º, II c/c art. 15, III, ambos da CF), com a presença de uma causa de inelegibilidade,
isto é, com uma condenação criminal por órgão colegiado por crime contra o patrimônio privado (art. 1º,
I, "e", "2", da LC nº 64/1990). 4. Recurso desprovido.” (grifei)
“RE - Recurso Eleitoral n 11303 - Lagoa De Itaenga/PE ACÓRDÃO de 29/08/2012 Relator(a) LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/8/2012 Ementa: ELEIÇÕES
2012. REGISTRO DE CANDIDATOS. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL. EXISTÊNCIA 1. O pleno
exercício dos direitos políticos se constitui como uma das condições de elegibilidade para o
deferimento do pedido de registro de candidatura e será aferido mediante certidão de quitação eleitoral.
2. Hipótese em que se reconhece que a recorrente teve as contas de campanha anterior apresentadas,
porquanto abrangidas pelas prestadas pelo candidato a prefeito, junto ao qual concorreu ao cargo de respectivo
vice. 3. Recurso provido.” (grifei)
Por todas essas razões, o indeferimento do registro da candidatura do requerente/impugnado é medida que se
impõe.
ISTO POSTO, com espeque na legislação acima descrita, e, demais princípios de direito atinentes à matéria,
assim como na sedimentada jurisprudência que colacionei acima, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
reconhecendo presente a inelegibilidade prevista no art. 1, inciso I, letra “g”, da LC nº 64/90 e, de ofício, a
ausência de uma das condições de elegibilidade prevista no inciso II, do § 3º, do art. 14, da Carta Constitucional
Brasileira, e, por via de consequência, INDEFIRO o pedido do registro de candidatura de LUIZ JOSÉ
MAMEDE DE LIMA, V. “ZIZO” (PARTIDO PT), ao cargo de PREFEITO, sob o número 13, pelo(a)
“COLIGAÇÃO MUDAR É PRECISO”, nas eleições de 2020, uma vez que não preenchidos os requisitos
legais autorizadores para a concessão de tal registro.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, e, cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos na forma
da lei.
Serra Branca(PB), 23 de outubro de 2020.

José IRLANDO Sobreira Machado
      Juiz da 58ª Zona Eleitoral
i MORAES, A. Direito Constitucional. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2005.
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