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Autos n.º 0600642-48.2020.6.05.0171 

Requerente: JOSE MARCELINO DE JESUS FILHO 

MM Juízo, 

 

Trata-se de REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA, protocolado pelo 

requerente acima epigrafado, devidamente representado, formulado com o objetivo de viabilizar a 

sua participação no certame eleitoral municipal, que será realizado no mês de novembro de 2020, 

no dia 15 (primeiro turno). Juntou todos os documentos exigidos e atendeu todos os requisitos 

estipulados pela Resolução nº 23.609/2019. 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. 

 

No tocante ao julgamento das contas do âmbito do Tribunal de Contas, nos termos da lei 8.443/92, 

no artigo 16, há previsão de serem julgadas regulares, regulares com ressalva e, por fim, 

irregulares, nesta última caso sejam comprovadas certas situações indicadas em suas alíneas. 

O que nos importa no momento é a última hipótese de julgamento, ou seja, julgamento de contas 

irregulares, pois foi tal situação demonstrada nos autos. 

Observa-se que o requisito de “irregularidade insanável”, como apontada na Impugnação, 

apresenta-se como norma “em branco”, pois não há conceito ou definição jurídica. Requer 

apreciação para o entendimento desta insanabilidade para a configuração da inelegibilidade do 

requerente. É, pois, da Justiça Eleitoral a competência privativa, absoluta, para a devida apreciação.  

Temos que “insanável” é a irregularidade grave, decorrente de dolo ou má-fé. Esse dolo refere-se à 

a simples vontade consciente de realização de um ato.  

Importante também citar que o requisito “configure ato doloso de improbidade administrativa”, nos 

termos do Professor José Jairo Gomes (16º ed.), sequer é exigida a existência de condenação ou 

mesmo ação de improbidade em curso. A avaliação da correspondência com ato de improbidade 

administrativa é, também, uma avaliação que deva ser feita pela Justiça Eleitoral. Em outras 

palavras, é o Juízo Eleitoral que deve apreciar se a irregularidade é insanável, correspondente a ato 

doloso de improbidade administrativa e, portanto, se resulta na inelegibilidade do requerente. 
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Em geral, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, além de várias outras situações, entende 

que constituem irregularidades insanáveis e configuradoras de ato de improbidade administrativa o 

descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Respe nº 20.2296/PR – PPS 18.10.2012). 

Também a autorização de despesas acima do limite constitucional (Respe nº 11.543/SP PSS 

9.10.2012). É insanável, de forma clara, aquela que não pode ser mais modificada ou alterada, pois 

irrecorrível. É o que demonstram os autos no presente caso. 

Salienta-se que a inelegibilidade daquele que possui contas rejeitas definitivamente se inicia com a 

publicação desta decisão administrativa.  

Por fim, considera-se também que não se teve notícia de eventual decisão judicial anulando a 

rejeição administrativa das contas em comento. Por outro lado, nos termos da Súmula nº 41 TSE, 

também não cabe à Justiça Eleitoral analisar o mérito da rejeição de outros órgãos ou tribunais de 

contas.  

Portanto, ao final, o processo não restou devidamente instruído com a demonstração de todas as 

condições do Requerente, haja vista o quanto apurado na instrução da Ação de Impugnação do 

requerimento de registro de candidatura. 

Pois bem.  

 

Estabelecem os arts. 16 a 59 da Resolução nº 23.609/2019 todo o modus faciendi para o pedido, 

processamento, impugnação e julgamento do registro de candidatura no Juízo de primeiro grau. 

 

Vale registrar, que mesmo sem impugnação, pode haver o indeferimento do registro, desde que o 

candidato seja inelegível ou não tenha condições de elegibilidade, conforme estabelece o parágrafo 

único do art. 50 da Resolução nº 23.609/2019. 

 

Diante de todas estas considerações, manifesta-se o Ministério Público Eleitoral, por seu promotor, 

pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA e pela 

procedência do pedido da correspondente ação de impugnação. 

Camaçari, 17 de outubro de 2020. 

 

Everardo José Yunes Pinheiro 

Promotor Eleitoral 


