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SENTENÇA
 
Trata-se de REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA, protocolado por JOSE
MARCELINO DE JESUS FILHO, devidamente qualificado nos autos, formulado com o objetivo de
viabilizar a sua participação no certame eleitoral municipal, almejando cargo de Vereador.
Juntou todos os documentos exigidos.
O edital foi devidamente publicado.
Após o decurso do prazo, consta certidão narrando que houve impugnação do registro por
suposta inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90.
Citado, o requerente apresenta contestação.
Em seguida, o Ministério Público Eleitoral apresenta parecer.
Relatado. Decido.
Cuida-se de requerimento de registro de candidatura em que houve impugnação por suposta
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90.
Em sua defesa, o requerente traz três preliminares, que serão ora enfrentadas em conjunto, haja
vista que decorrem de um mesmo fato e origem, conforme a seguir resta exposto.
 
Aduz o impugnado, em sua primeira preliminar, “que o impugnante, ora candidato, deveria ter
promovido com o ajuizamento de sua ação de forma incidental, nos autos do respectivo registro
do impugnado e não no DRAP do partido em questão. Logo, é possível extrair a ausência do
preenchimento do requisito da legitimidade ativa, visto que o impugnante não possui pertinência
subjetiva com a causa de pedir do processo referente ao DRAP.”
Segue, em segunda preliminar, sustentando “que o impugnante cometeu erro grosseiro ao
manejar sua impugnação no bojo dos autos referente ao processo do DRAP do Partido dos
Trabalhadores, uma vez que corresponde a uma via inadequada para se impugnar o registro
individual do Sr. José Marcelino”.
Por último, versa a terceira preliminar “que, após a formalização do registro de candidatura
individual do Sr. José Marcelino, a parte impugnante não juntou, nos autos de nº 0600642-
48.2020.6.05.0171, qualquer impugnação, não houve o cumprimento do prazo decadencial de 05
(cinco) dias, contados da publicação do edital, conforme previsão do art. 3º da LC nº 64/90.”
 
As três preliminares supramencionadas estão ligadas pelo fato de, inicialmente, a petição de
impugnação do registro de candidatura ter sido juntada nos autos nº 0600280-46.2020.6.05.0171
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(DRAP).
Naqueles autos, este Juízo determinou a juntada da petição a estes fólios, conforme certificado
pela serventia.
Como se sabe, ao órgão originário responsável pelo julgamento do registro de candidatura,
compete examinar as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade ex officio,
independentemente de provocação.
Tal entendimento, inclusive, resta sedimentado na Súmula n.º 45 do Tribunal Superior Eleitoral
:
Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de ofício da existência
de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que
resguardados o contraditório e a ampla defesa.
 
Essa tem sido a posição jurisprudencial reiterada:
 
“[...] Registro de candidatura. Deputado federal. [...] 3. Conforme jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, ao órgão originário responsável pelo julgamento do registro de candidatura,
compete examinar as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade ex officio,
independentemente de provocação. […]” (Ac. de 27.11.2018 no RO nº 060098106, rel. Min.
Admar Gonzaga.)
 
“[...] 2. Nos termos da Súmula nº 45/TSE, ‘nos processos de registro de candidatura, o Juiz
Eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de
condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa’. […]” (Ac. de
1º.12.2016 no REspe nº 21767, rel. Min. Luciana Lóssio.)
 
Nessa toada, este Juízo determinou nos autos n.º 0600280-46.2020.6.05.0171 (DRAP) a juntada
da petição de impugnação neste feito.
Cuidando-se de matéria (inelegibilidade) passível de conhecimento de ofício pelo Juiz
Eleitoral, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa, é dessa forma que
será apreciada a condição de elegibilidade do pretenso candidato, não havendo como se
desconsiderar petição acompanhada de documentos juntada ao DRAP.
Assevere-se que foi garantido ao pretenso candidato o exercício da ampla defesa e do
contraditório, com apresentação de manifestação escrita por advogado.
Prejudicada, assim, a análise das preliminares suscitadas.
Passa-se, então, ao enfrentamento do mérito.
 
DO MÉRITO:
 
Cuida-se de discussão acerca de (in)elegibilidade de pretenso candidato em razão de
desaprovação de contas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, nos seguintes termos:
 
Em face do exposto, com base no art. 40, inciso III, c/c o art. 43, da Lei Complementar nº 06/91,
vota-se pela rejeição, porque irregulares, das contas da Câmara Municipal de CAMAÇARI,
exercício financeiro de 2016, constantes do presente processo, de responsabilidade do Sr. José
Marcelino de Jesus Filho, pelo descumprimento ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal –
LRF.
As conclusões consignadas nos Relatórios e Pronunciamentos técnicos submetidos à análise
desta Relatoria registram as seguintes ressalvas:
•registros consignados no Relatório Anual, destacando-se contratação direta por inexigibilidade
sem comprovação dos requisitos exigidos na Lei nº 8.666/93 para essa modalidade, com
assessoria em contabilidade de R$ 235.333,99; consultoria e assessoria jurídica de R$
169.125,00; e assessoria e consultoria em Licitações e Contratos de R$ 118.800,00; e•
prorrogação de contratos em inobservância às exigências do art. 57, inciso II, da Lei de 8.666/93,
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contrato nº 31/2015, totalizando R$ 44.312,07; e contrato nº 11/2014, totalizando R$ 73.286,32.
Sustenta o requerente que a citada desaprovação de contas não se enquadra na hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90.
Argumenta que a que a irregularidade pontada pelo Tribunal de Contas não é insanável, bem
como não haveria qualquer elemento que demonstre conduta dolosa, violação a princípios da
administração pública, lesão ao erário ou enriquecimento ilícito.
O artigo 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90, estabelece que são inelegíveis 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.
Nesse passo, a configuração desta hipótese demanda o preenchimento dos seguintes requisitos:
1) a existência de prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; 2)
sua rejeição por irregularidade insanável; 3) a caracterização da referida irregularidade como ato
doloso de improbidade administrativa; 4) decisão irrecorrível do órgão competente.
Analisando os fólios, verifica-se que a decisão oriunda do Tribunal de Contas dos Municípios
desaprovou as contas do exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Sr. José Marcelino
de Jesus Filho, gestor da Câmara Municipal de Camaçari, e não cabe mais recurso de tal
decisão.
Presentes, então, os requisitos 1 e 4 citados acima.
Resta a análise acerca da sanabilidade da irregularidade (2) e da caracterização da referida
irregularidade como ato doloso de improbidade administrativa (3).
A decisão indica que a desaprovação decorreu de falhas e irregularidades que representam
descumprimento das normas legais e regulamentares, sobretudo pelo descumprimento ao art. 42
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; registros consignados no Relatório Anual, destacando-
se contratação direta por inexigibilidade sem comprovação dos requisitos exigidos na Lei nº
8.666/93 para essa modalidade, com assessoria em contabilidade de R$ 235.333,99; consultoria
e assessoria jurídica de R$ 169.125,00; e assessoria e consultoria em Licitações e Contratos de
R$ 118.800,00 e prorrogação de contratos em inobservância às exigências do art. 57, inciso II, da
Lei de 8.666/93, contrato nº 31/2015, totalizando R$ 44.312,07; e contrato nº 11/2014, totalizando
R$ 73.286,32.
No tangente à sanabilidade, o próprio conceito ainda é antinômico na doutrina.
Na linha da jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da rejeição das
contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e marcados por desvio de valores
ou benefício pessoal" .
A análise dos fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas aponta para algumas
questões de grande relevância.
A primeira, no tangente às contratações, é que, “no exercício da fiscalização previsto no art. 70 da
Constituição Federal, a 1ª Inspetoria Regional de Controle Externo notificou mensalmente o
Gestor sobre as falhas e irregularidades detectadas no exame da documentação mensal.”
Apesar das notificações, segundo o Conselheiro, as ocorrências não foram sanadas ou
satisfatoriamente esclarecidas, sendo consolidadas na Cientificação/Relatório Anual.
A segunda questão, relativa às faturas em aberto, é a informação de “que a fatura da Embasa
(PP nº 09 – R$ 1.358,82), embora com vencimento em 10/02/17, refere-se ao período de 21/11 a
20/12/2016; a de serviços de telecomunicação – Telemar (PP nº 16 – R$ 692,97), com
vencimento em 03/02/2017, refere-se aos períodos de 16/11/2016 a 24/11/2016 e 02/12/2016 a
31/12/2016; e por fim a Claro (PP nº 49 – R$ 10.119,68 e PP nº 50 – R$ 1.122,37), com
vencimentos em 22/02/2017, mas o período de apuração é de 07/12/2016 a 06/01/2017 e de
07/12/2016 a 31/12/2016. Assim, não procedem as alegações do Gestor, pois no caso vertente,
não foram atendidas as normas técnicas prescritas na Lei, muito menos as instruções
reiteradamente feitas por este Tribunal, posto que, independentemente da natureza da despesa e
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do seu registro como “Despesas de Exercício Anteriores”, todas as despesas de caráter
continuado, são também incluídas para verificação da disponibilidade de saldo para quitação dos
respectivos débitos, no último ano de gestão, a exemplo das atinentes a consumo de água, luz e
telefone, cujas faturas são apresentadas apenas no mês de janeiro subsequente, sendo que
nesta hipótese, devem ser reservados os recursos necessários para o seu cumprimento.
Registre-se que o Gestor já havia sido alertado quanto a esta situação no Parecer Prévio nº
02756e16 referente as contas do exercício de 2015, da Relatoria do Conselheiro José Alfredo
Rocha, nos seguintes termos: “É sempre oportuno alertar que o art. 42 da LRF veda ao titular de
Poder contrair obrigações de despesa que não possam ser cumpridas integralmente no exercício,
ou que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito. Entre tais despesas, por óbvio, estão as chamadas de
caráter continuado, a exemplo das atinentes a consumo de água, luz e telefone, cujas faturas são
apresentadas apenas no mês de janeiro subsequente. Nessa última hipótese, devem ser
reservados os recursos necessários, ainda que encaminhados, como devido, no último dia do
exercício, ao Poder Executivo. O descumprimento da norma citada é enquadrado como crime
fiscal na Lei nº 10.028/00, art. 359-C – a Lei Penal Fiscal – e compromete o mérito das contas
respectivas.” Ressalte-se, por oportuno, que a Instrução Cameral nº 005/2011- 1ªC e a de nº
003/2013-1ªC, orienta que: “Se ocorreram, no exercício seguinte, pagamentos de despesas que
não foram inscritas em Restos a Pagar no último ano de mandato, mas empenhadas como
Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, a exemplo de gastos com energia elétrica, água,
telefonia, etc., os quais serão incluídas no cálculo para apuração do cumprimento do art. 42 da
LRF”. É importante destacar ainda o fato do Poder Legislativo ter devolvido à Prefeitura ao final
de exercício apenas R$ 350,91, o que demonstra que a Câmara não tinha disponibilidade de
saldo para quitar os débitos respectivos, confirmando-se a procedência dos registros lançados no
Pronunciamento Técnico quanto ao descumprimento do art. 42 da LRF.”
O Nobre Conselheiro relatou, ainda, que “diferentemente da afirmação do ex-Gestor, a Câmara
Municipal de Camaçari, em exercícios anteriores, já havia realizado pagamentos de contas de
energia elétrica, água e telefonia como DEA”.
Diante de tais fundamentos, não resta dúvida da insanabilidade das irregularidades que
ensejaram a rejeição das contas.
Da mesma forma, a insistência do gestor na prática de condutas, apesar da reiterada advertência
do órgão de controle, tem o condão de caracterizar do ato como doloso de improbidade
administrativa.
Nesse sentido:
“Eleições 2018. Agravo regimental no recurso ordinário. Registro de candidatura. Deputado
estadual. Indeferimento. Rejeição de contas pelo TCE/RJ. Aferição das causas de inelegibilidade
a cada eleição. Inexistência de coisa julgada ou direito adquirido. Precedentes. Descumprimento
dos arts. 1º e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Emissão de alerta, pela corte de contas, no
exercício anterior. Inércia do gestor. Configuração de ato doloso de improbidade administrativa.
Insanabilidade. Hipótese de inelegibilidade do art. 1º, i, "g", da LC nº 64/1990 [...] 3- A inércia do
gestor público em reduzir o déficit público, apesar de emitido alerta pelo Tribunal de Contas,
evidencia o descumprimento deliberado das obrigações constitucionais e legais que lhes eram
impostas e consubstancia irregularidade insanável em suas contas que caracteriza ato doloso de
improbidade administrativa. 4- A existência de contratos assinados e despesas decorrentes de
empenhos emitidos nos últimos dois quadrimestres do mandato do gestor público, sem suficiente
disponibilidade de caixa, indica a existência de irregularidade insanável em suas contas que
caracteriza ato doloso de improbidade administrativa. 5- O descumprimento dos arts. 1º, § 1º e
42, da Lei de Responsabilidade Fiscal constitui irregularidade insanável que configura ato doloso
de improbidade administrativa, que, juntamente com os demais requisitos identificados, atrai a
causa de inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/1990. […]” (Ac de 19.12.2018 no AgR-RO nº
060076992, rel. Min. Edson Fachin)
Presente, então, a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/1990.
Diante do exposto, em consonância com a manifestação do Ministério Público, INDEFIRO o
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registro de candidatura de JOSE MARCELINO DE JESUS FILHO.
Publique-se. Registre_se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
 

 Camaçari-BA, 18 de outubro de 2020.
 

BIANCA GOMES DA SILVA
 Juiz(a) Eleitoral
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