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JUSTIÇA ELEITORAL
 006ª ZONA ELEITORAL DE QUIXADÁ CE 

 
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600160-83.2020.6.06.0006 / 006ª ZONA ELEITORAL DE QUIXADÁ CE
REQUERENTE: MARIA ROSELENE BURITI LIMA, PARTIDO DOS TRABALHADORES - QUIXADA - CE - MUNICIPAL
 
IMPUGNADO: MARIA ROSELENE BURITI LIMA
Advogados do(a) IMPUGNADO: DEBORA AGUIAR DE FRANCA - CE36877, DAVI COSTA PORDEUS - CE22270,
HARNESSON CARNEIRO DE LIMA - CE21656, WILKER MACEDO LIMA - CE22542
 
 

 

SENTENÇA
 
 

I – HISTÓRICO RELEVANTE DOS AUTOS.

 

Tratam os autos de pedido de IMPUGNAÇÃO AO  REGISTRO DE CANDIDATURA aviado pela
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de MARIA ROSELENE BURITI DE LIMA, na forma
do art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90
(redação da LC 135/2010), sob o argumento de que a impugnada, na qualidade de Gestora da Secretaria de
Desenvolvimento do Município de Quixadá, teve suas contas julgadas IRREGULARES pelo Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em decisão definitiva (Acórdãos n° 4892/2015).

 

A inicial narra o seguinte:

 

(...) Consoante se pode inferir do decisum (Acórdão n° 4892/2015), mesmo após recurso de reconsideração,
persistiram as seguintes irregularidades:

 

1. Das Receitas e Despesas Extraorçamentárias – repasse a menor das consignações: “SIND. SAÚDE” –
(R$7,42); “SINDICATO SERV. PUB. QUIXADÁ” (R$ 224,05);

 2. Locação de Imóvel. Despesa com locação de Imóvel - Credor Hidário Cavalcante de Matos Júnior,
empenho nº 04010283, valor total de R$ 15.600,00 -, cujo prazo de vigência e valor total divergem do
contrato original;

3. Serviços de Acompanhamento e Controle Financeiro – Credor Josênia de França Costa, empenho nº
05010004, valor total de R$ 18.000,00 -, cujo prazo de vigência e valor total divergem do contrato original,
sendo que “a gravidade relacionada com tais divergências violam o art. 57 da Lei n° 8.666/93, como também
o limite de 25% ao aditivo contratual do valor inicialmente pactuado, conforme exigências previstas no §1°
do art. 65 da Lei n° 8.666/93”;
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4. Das Despesas com Diárias – diárias concedidas indevidamente a então Secretária no valor de R$ 1.760,00,
em razão da ausência de portarias e documentos comprobatórios que respaldaram tais gastos.

Assim, verifica-se que a impugnada não atendeu ao seu dever constitucional de bem prestar contas, já que os
documentos que deveriam integrar o seu processo não foram encaminhados, inobstante tenha sido
regularmente notificado para encaminhá-los.

Consequente, à luz do art. 11, VI da Lei Federal nº. 8.429/92, verificase, em tese, a prática de ato de
improbidade administrativa.

 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:

 (...)

 VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

 

Diante disso, concluiu o Tribunal de Contas pelo “ julgamento das contas como IRREGULARES, na forma
prevista no art. 13, inciso III, alínea “b”1 , da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM), aplicando multa no
valor total de R$ 3.192,30 (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos), nos termos do art. 56, II,
da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM), e inciso II, do art. 154, do RITCM, tendo ainda representado ao
Ministério Público Estadual, para as providências cabíveis.

 

É importante destacar que, embora a Corte de Contas não tenha reconhecido a prática, EM TESE, de ato de
improbidade administrativa, o ilícito civil se faz presente, na forma do art. 11, VI, da Lei Federal nº 8.429/92,
como acima mencionado.

 

Em síntese, a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/90 pressupõe: a)
rejeição de contas; b) irregularidade insanável, por ato doloso de improbidade administrativa; c) decisão
definitiva exarada por órgão competente; d) ausência de suspensão da decisão de rejeição de contas pelo
Poder Judiciário.

 

No caso em tela, restam cumpridos todos os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 64/90.

Com efeito, o julgamento foi emanado por órgão competente, nos termos do art. 71, VIII da CF/88. Ademais,
a rejeição de contas se caracteriza pela irregularidade insanável, julgada em decisão definitiva da qual não se
tem conhecimento acerca de eventual suspensão da decisão de rejeição de contas pelo Poder Judiciário.

Insanáveis, conforme JOSÉ JAIRO GOMES2 , “são as irregularidades graves, decorrentes de condutas
perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias ao interesse público; podem causar dano ao erário,
enriquecimento ilícito, ou ferir princípios constitucionais reitores da Administração Pública”.

Com a edição da LC nº 135/10, o legislador estabeleceu que a inelegibilidade deve ser imputada àqueles que
“tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa”.

Novamente, JOSÉ JAIRO GOMES explica que “o requisito de que a inelegibilidade também configure ‘ato
doloso de improbidade administrativa’ tem a única finalidade de estruturar a inelegibilidade (...).

Destarte, não há falar em condenação em improbidade administrativa, mas apenas em apreciação e
qualificação jurídica de fatos e circunstâncias relevantes para a estruturação da inelegibilidade em apreço”
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(op. cit., pp. 178/179).

Das irregularidades apontadas e do inteiro teor da decisão listada, observa-se que a impugnada, na qualidade
de Gestora da Secretaria de Desenvolvimento do município de Quixadá, cometeu faltas graves e que, em
tese, configuram ato doloso de improbidade administrativa.

 No mesmo passo, o TSE tem assentado que “para efeito da apuração da inelegibilidade prevista na alínea g
do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, não se exige o dolo específico, basta para a sua configuração a
existência do dolo genérico ou eventual, o que se caracteriza quando o administrador deixa de observar os
comandos constitucionais, legais ou contratuais que vinculam sua atuação” (Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº 273-74 – Rel. Min. Henrique Neves – j. 07.02.2013).

No mesmo sentindo:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO.
VÍCIO INSANÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Autos recebidos no gabinete em 7/10/2016.

2. É inelegível, por oito anos, detentor de cargo ou função pública cujas contas tiverem sido rejeitadas em
detrimento de falha insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por meio de decisum
irrecorrível do órgão competente, salvo se suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, a teor do art. 1º, I, g,
da LC 64/90.

3. Falta de recolhimento de contribuições previdenciárias ou retenção a menor enquadra-se na referida causa
de inelegibilidade, pois configura, por si só, vício insanável e ato doloso de improbidade administrativa.
Precedentes.

 4. Não se exige dolo específico, bastando o 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. Precedentes.

5. Recurso especial a que se nega seguimento.

Logo, verificada a rejeição das contas pelo TCM por fatos configuradores de ato doloso de improbidade
administrativa e, ausente qualquer notícia de provimento judicial que tenha suspendido ou desconstituído a
referida decisão, há de ser reconhecida a inelegibilidade por 8 anos.

 Ainda, anota-se que, tendo em vista o princípio da preclusão no processo eleitoral (art. 259 do Código
Eleitoral), impõe-se o ajuizamento da presente ação de impugnação, pois se trata de causa de inelegibilidade
infraconstitucional.

Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

(a) o RECEBIMENTO da presente ação de impugnação;

(b) seja a impugnada devidamente notificada, para que, querendo, ofereça sua defesa, nos termos do art. 4º
da LC nº 64/90;

(c) que seja notificado o Partido dos Trabalhadores;

(d) que, em diligência, seja juntado ao presente cópia do pedido de registro do impugnado; (e) seja juntada a
documentação anexa;

(f) protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente prova documental.

(g) encerrado o prazo da dilação probatória, seja oportunizado às partes o oferecimento de alegações finais,
nos termos do art. 6º da LC n. 64/90; e,
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 (h) por fim, que seja a presente ação de impugnação de candidato julgada integralmente PROCEDENTE,
para o fim de INDEFERIR o registro da impugnada (...)

 

A impugnada, instada a se manifestar, alegou o seguinte:

 

(...) II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA DEFESA

 

 Inicialmente cumpre informar que a contestante concorreu ao cargo de vereadora municipal no pleito de
2016, onde logrou-se vitoriosa, estando atualmente no exercício de seu mandato como vereadora.

Contudo, na ocasião do seu pedido de registro de candidatura, foi apresentado o mesmo pedido de
impugnação ao referido registro de candidatura com os mesmos fundamentos, aduzindo, dentre outras
questões, suposta inelegibilidade em razão do Acórdão proferido pelo TCM-CE nº. ° 4892/2015.

Após o Juízo de primeiro grau dar procedência ao pedido apresentado, houve recurso ao Egrégio TRE/CE.

Estando a julgar o referido recurso eleitoral, que dentre outras questões, apreciou, minuciosamente, ponto a
ponto da matéria objeto da presente AIRC, o TRE/CE, por unanimidade, em consonância com parecer do
Douto Procurador Regional Eleitoral, reformando a decisão de primeiro grau, DEFERINDO o registro de
candidatura da contestante, por entender pela ausência de requisito essencial para a configuração da
inelegibilidade da alínea "g" (ato doloso de improbidade administrativa), com a seguinte Ementa:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. ART. 1°, I, ALÍNEA "G", DA LC N° 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS. TCM. ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
REGISTRO DEFERIDO.

 1. Pará a configuração da causa de inelegibilidade prevista no art. 1°, 1. "g", da LC n° 64/90 exige-se a
presença dos seguintes requisitos: contas rejeitadas; irregularidades insanáveis que configurem ato doloso de
improbidade administrativa; decisão irrecorrível proferida pelo órgão competente e a inexistência de decisão
judicial suspendendo ou anulando a decisão administrativa.

2. In casu, o TCM julgou irregulares as contas de gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
de responsabilidade da recorrente. Todavia, as falhas detectadas não são capazes de configurar, em tese, o ato
doloso de improbidade administrativa.

3. A impropriedade concernente ao não repasse de consignações alusivas às contas de sindicato, entidade de
natureza privada, perfaz a pequena monta de R$ 231,47, de modo que a impropriedade não mereceu
nenhuma reprimenda por parte da Corte de Contas, que excluiu a multa anteriormente aplicada com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. No tocante à prorrogação de dois contratos através de aditivo, embora existam inobservâncias pontuais à
Lei n° 8.666/93, o valor originalmente contratado restou inalterado quando da continuidade da locação e da
prestação de serviços, de modo que o gestor preservou a proposta mais vantajosa para a administração, não
se evidenciando o prejuízo ao erário ou a má-fé do agente público.

 5. O TSE tem decidido que nem toda desaprovação de contas por descumprimento da Lei de Licitações gera
a automática conclusão sobre a configuração do ato doloso de improbidade administrativa, competindo à
Justiça Eleitoral verificar a presença de elementos mínimos que revelem essa conduta. Precedentes.

6. Ante a ausência de requisito essencial para a configuração da inelegibilidade da alínea "g" (ato doloso de
improbidade administrativa), deve ser reformada a sentença de primeiro grau que indeferiu o registro de
candidatura.
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7. Recuso conhecido e provido. Registro de candidatura deferido. (RE n° 195-34.2016.6.06.0006, Relatora
Juíza Joriza Magalhães Pinheiro, acórdão publicado em 06/10/2016).

É incontroverso pela própria leitura do Acórdão do então TCM, que no caso da Contestante, houve apenas
meros erros formais, sem evidência de que a mesma tenha a intenção dolosa em praticar qualquer ato de
improbidade, conforme asseverou o Procurador Regional Eleitoral do Estado do Ceará, Marcelo Mesquita
Monte, em parecer favorável ao deferimento do registro de candidatura da mesma. Transcrevo abaixo trechos
do referido parecer analisando cada ponto suscitado pelo MPE (integra do parecer anexa):

Sobre a primeira irregularidade apontada no presente pedido de impugnação, ou seja, “repasse a menor das
consignações: “SIND. SAÚDE” – (R$7,42); “SINDICATO SERV. PUB. QUIXADÁ” (R$ 224,05)”, a
Procuradoria Refional Eleitoral afirmou o seguinte:

[...] Até pelos montantes envolvidos não temos como afirmar que houve uma intenção deliberada na prática
dos atos, o que afasta a pecha de improbidade administrativa

No que se refere aos itens 2 e 3 do acórdão do TCM, o Douto Procurador eleitoral teceu os seguintes
comentários:

A lei de licitações autoriza prorrogações sucessivas dos contratos de serviços contínuos, embora a
interpretação que a recorrente fez de tal norma parece de fato não ter sido a melhor.

Relativamente ao aspecto da subjetividade para configuração do ato de improbidade, não se pode tomar a lei
com supedâneo na sua literalidade para interpretar todo ato da administração contrário à lei como sendo
improbidade. A operação mecânica de subsunção da conduta à tipologia legal não deve tornar a aplicação da
Lei 8.429/92 desarrazoada, desvirtuando-a dos seus verdadeiros fins. Quer-se evitar que um agente seja
processado por improbidade pelo simples fato de, por exemplo, usar uma folha de papel de uma repartição
pública ou jogar no lixo uma caneta ainda utilizável.

Ademais, deve-se atentar que não pode ser apontado como ímprobo o agente público que subsume sua
conduta ao tipo da improbidade administrativa por simples erro.

Diferentemente do particular que tudo pode desde que não contrário à lei, ao administrador público só é
devido o que permitido por ela. Desse modo é o administrador público um cotidiano aplicador do direito,
motivados todos os seus atos pelas determinações normativas positivadas, delas não podendo se afastar.

Ocorre que do ocupante de cargo público não se pode exigir mais do que o permitido pela sua condição
humana, a qual impõe a inafastável ocorrência de erros, reconhecida pela sabedoria popular na expressão
“errar é humano”.

Façamos um paralelo com outro clássico, e por dever de ofício, mais qualificado aplicador do direito, o
magistrado. Em tese, sempre que julgamento de primeira instância for reformado em segundo grau, terá
havido um erro na aplicação do direito. Do juiz de primeiro grau que julgou errado, ou da instância superior,
que erroneamente reformou uma decisão correta. Tal corriqueira situação não gera dúvidas sobre a conduta
ética dos magistrados.

Inadmitir a possibilidade de um administrador errar, é instaurar uma flagrante desigualdade com os membros
dos outros poderes da União. Por que então o erro do agente público deve ser tratado de maneira diversa?

Não se responda que o magistrado é agente político, sendo que tal condição o imunizaria contra a lei de
improbidade administrativa, pois não é disso que aqui tratamos, sendo utilizado o exemplo dos poderes
judicante e legiferante apenas para demonstrar a impossibidade de contínua aplicação do direito de maneira
sempre correta, sendo que não vemos motivo para suportar os erros dos magistrados e não os dos agentes
públicos.

 Sabendo que todos são aplicadores da lei, e da mesma lei, e por vezes da mesma lei aplicada ao mesmo caso
concreto, não se pode tolerar os erros de apenas um deles, taxando de desonesto o erro do outro. Adotar
posição extrema em face do administrador público quando erre na aplicação do direito conduzirá
irremediavelmente à deterioração dos quadros administrativos, pois qual cidadão honesto se submeterá ao
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exercício de função pública, sabendo que mesmo que motivado pela intenção de promover o bem coletivo,
será indigitado de ímprobo ao seu menor erro? Apenas ocuparão os cargos públicos os desprovidos de bom
senso, ou pior, os desonestos que suportarão os rigores de tão grave interpretação do direito em troca de
compensações espúrias.

Temos portanto afastado o dolo.

Sobre o último ponto afirmou o seguinte:

A próxima irregularidade se limita a revés formal, não havendo razoabilidade em tornar inelegível alguém
por não ter remetido uma cópia de portaria atinente a pagamento de diárias no montante menor do que R$
2.000,00.

Não obstante essas relevantíssimas considerações que por si só, seriam suficientes para o julgamento
improcedente do presente pedido, passaremos adiante a reforçar os bem colocados e acertados fundamentos
da Procuradoria Regional Eleitoral e TRE/CE.

a) Das Receitas e Despesas Extraorçamentárias – repasse a (sic!) menor das consignações: “SIND. SAÚDE”
– (R$7,42); “SINDICATO SERV. PUB. QUIXADÁ” (R$ 224,05)

Faz-se mister destacar, que todos os motivos apontados, pelo Requerente, como caracterizadores de conduta
ímproba, irregular, dolosa, criminosa e insanável foram desconstituídos pela simples leitura da peça inicial,
porquanto não se pode detectar nos fatos trazidos pelo impugnante a existência de irregularidade insanável
que configure ato doloso de improbidade administrativa, apenas meras irregularidades formais.

A própria peça impugnatória é genérica e não aponta a existência de ato doloso ignorando premissas fáticas
trazidas no Acórdão do TCM.

Nesse sentido, domina na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de que meras
irregularidades não configuram a inelegibilidade prevista no Art. 1º, I, “g” da Lei Complementar 64/90, cite-
se:

 

"[...] Convênio - Tribunal de Contas da União - glosa no cumprimento

- imposição da multa. Decorrendo do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União a existência de
simples irregularidades formais, descabe ter como enquadrável a situação do Chefe do Poder Executivo no
que previsto na alínea g do inciso I  do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990."

(Ac. de 3.11.2010 no REspe nº 265431, rel. Min. Marco Aurélio.)

 

Excelência, como é possível afirma que a existência de ato doloso de improbidade administrativa no simples
e inexpressivo erro formal de deixar de repassar R$ 7,42 (sete reais e quarenta e dois centavos) e R$ 224,05
(duzentos e vinte e quatro reais e cinco centavos) a entidades privadas?

Neste caso, resta evidente a inexistência de dolo ou má-fé em dilapidar a coisa pública ou caracterização de
ilegalidade qualificada em descumprir as normas de gestão, consoante vasta jurisprudência do TSE.

b) Locação de Imóvel. Despesa com locação de Imóvel - credor Hidário Cavalcante de Matos Júnior,
empenho nº 04010283, valor total de R$ 15.600,00 -, cujo prazo de vigência e valor total divergem do
contrato original

c) Serviços de Acompanhamento e Controle Financeiro – Credor Josênia de França Costa, empenho nº
05010004, valor total de R$ 18.000,00 -, cujo prazo de vigência e valor total divergem do contrato original,
sendo que “a gravidade relacionada com tais divergências violam o art. 57 da Lei n° 8.666/93, como também
o limite de 25% ao aditivo contratual do valor inicialmente pactuado, conforme exigências previstas no §1°
do art. 65 da Lei n° 8.666/93
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 Nesse ponto, segundo a promotora eleitoral, o suposto ato doloso de improbidade seria o fato de o prazo de
vigência de um contrato de locação firmado legalmente e, por decorrência o valor total, divergem do contrato
original, enquanto o contrato original teve vigência de 11 (onze) meses, totalizando despesas na importância
de RS 14.300.00. o Aditivo, estabelece vigência de 12 (doze) meses, com o valor total de RS 15.600.00.

Ocorre excelência, que no caso específico ocorreu apenas uma mera irregularidade formal em não observar o
prazo do contrato original, irregularidade essa bem consignado no próprio acordão do TCM que nos
contratos de aluguel de imóveis firmados pelo poder público há certas peculiaridades que devem ser
observadas. Nesses casos, o regime jurídico aplicável a esses contratos será predominantemente o de direito
privado, incidindo apenas as normas gerais previstas na Lei nº 8.666/93 que se mostrarem compatíveis com o
regime de direito privado (art. 62, § 3º, inc. I).

Assim, cumpre à Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), que regula as locações de imóveis urbanos, definir os
procedimentos pertinentes aplicáveis aos contratos de locação de imóveis.

Essa condição afasta, desde logo, a submissão dos contratos de locação de imóvel nos quais a Administração
seja locatária, à regra contida no art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93.

Nesse sentido destaco a Orientação Normativa nº 6, de 1º de abril de 2009, da Advocacia-Geral da União é
nesse sentido:

A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, NO QUAL A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA É LOCATÁRIA, REGE-SE PELO ART. 51 DA LEI Nº 8.245, DE 1991, NÃO ESTANDO
SUJEITA AO LIMITE MÁXIMO DE SESSENTA MESES, ESTIPULADO PELO INC. II DO ART. 57, DA
LEI Nº 8.666, DE 1993.

 

 

Esse também é o entendimento do Tribunal de Contas da União desde o Acórdão nº 170/2005 – Plenário, no
qual a Corte de Contas respondeu consulta informando que “os prazos estabelecidos no art. 57 da Lei nº
8.666/93 não se aplicam aos contratos de locação, por força do que dispõe o art. 62, § 3º, inciso I, da mesma
lei”.

 

Sobre o prazo de vigência dos contratos de locação, o art. 3º da Lei nº 8.245/91 estabelece que “o contrato de
locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a dez
anos”.

Por fim, tanto o contrato original, quanto o de prorrogação de prazo foram legais e lícitos, dentro dos valores
praticados no mercado, sem alteração das cláusulas contratuais originais, mantendo, inclusive os valores. A
única diferença foi a inclusão de um mês a mais na prorrogação sem que se tenha demostrado qualquer dano
ao erário, ou mesmo que tal prorrogação esteja em contrário aos interesses da administração pública.

 

Dessa forma, não é possível afirmar que tenha havido má-fé em praticar ato de improbidade administrativa
por parte da Contestante, por mera formalidade não exigível ao contrato na espécie.

 

Da mesma forma da fundamentação lançada para demonstrar a inexistência de conduta dolosa/má-fé em
relação ao credor Hidário Cavalcante de Matos, a mesma vale para a irregularidade formal apontada em
relação a Credora Josênia de França Costa, empenho nº 05010004, valor total de R$ 18.000,00.

Ainda em relação a Credora Josênia de França Costa, destaco abaixo as razões utilizadas pelo TRE ao
concluírem pela inexistência de ato doloso de improbidade administrativa, cite-se:
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Todavia, mesmo com a previsão contratual de reajuste do preço através de aditivo, depreende-se, através de
simples cálculo aritmético, que não houve aumento do valor mensal do aluguel do imóvel originalmente
contratado, que se manteve estável em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). No tocante ao contrato de
prestação de serviços, o TCM afirma que "há divergência entre o prazo de vigência do  contrato original (08
meses) e o valor total do contrato original (R$ 12.000,00) e o prazo de vigência do Aditivo (12 meses) e o
valor do Aditivo (R$ 18.000,00)."

Nesse caso, em que pese o contrato tenha sido aditado com prazo superior ao da vigência do contrato
original, também se observa que não houve alteração do valor mensal do serviço inicialmente contratado,
que permaneceu o mesmo após a prorrogação do contrato

-R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Logo, considerando que o valor originalmente contratado restou inalterado quando da continuidade da
locação e da prestação de serviços através do aditivo, conclui-se que o gestor preservou a proposta mais
vantajosa para a administração, não se evidenciando o prejuízo ao erário.

 

Desta feita, considerando que a causa de inelegibilidade aqui discutida não é imposta pela decisão do
Tribunal de Contas estadual que desaprova contas, mas pode ser efeito secundário em âmbito administrativo,
verificável no momento em que o cidadão requerer o registro de sua candidatura1, bem como considerando
que ficou evidenciando a inexistência de ato de má-fe, doloso, por parte da Contestante, uma vez que as
irregularidades questionadas são meras formalidades, sem qualquer prejuízo ao erário público, merece ser
afastada a inelegibilidade pugnada, com a total improcedência desta actio.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TSE, de relatoria da Ministra Lúciana Lóssio:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. ART. 29-A, INCISO IV,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFERIMENTO. VEREADOR. DOLO. AUSÊNCIA.
INELEGIBILIDADE. ART. 10, 1, G, DA LC N° 64/90. NÃO CONFIGURAÇÃO.      PROVIMENTO.     
DEFERIMENTO    DO

REGISTRO. O dolo é elemento indispensável para a configuração da inelegibilidade prevista no art. 1, 1, g,
da LC n° 64/90, e não se confunde com a mera imperícia do administrador. In casu, não há elementos que
indiquem dolo, má-fé, enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, não podendo se falar em inelegibilidade
decorrente da rejeição de contas públicas. Recurso ordinário ao qualse dá provimento. (RO n° 242313/SP,
reI. Mm. Luciana Lóssio, julgado em 1°.10.2014 - grifos nossos)

 

d) Das Despesas com Diárias – diárias concedidas indevidamente a então Secretária no valor de R$ 1.760,00,
em razão da ausência de portarias e documentos comprobatórios que respaldaram tais gastos

 

Quanto a este ponto do Acórdão, a contestante apenas foi multada por não envio das portarias que
concederam as diárias no valor de R$ 1.760,00, sem que seja demonstrado má-fé da mesma ou qualquer outa
irregularidade na concessão das diárias.

Pelos elementos trazidos na AIRC e no Acórdão do TCM não é possível aferir maiores detalhes sobre a
concessão das diárias, apenas a mera formalidade, devendo assim, existindo dúvida em relação à conduta da
Requerida, sobretudo porque a decisão do Tribunal de Contas não menciona a existência de dolo ou de culpa,
merece prevalecer o direito à elegibilidade (AgR-Respe 595-I0ISP, Rei. Mm. ARNALDO VERSIANI,
publicado na sessão de 27.9.2012).

Como bem destacou o Douto Procurador Regional Eleitoral, trecho acima transcrito, se trata de retirar o
direito fundamental e elegibilidade de uma cidadã, motivo pelo qual não é possível que isso seja realizado
sem que haja elementos claros que apontem a má-fé do gestor.
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Vejamos mais esse acórdão do TSE:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA G, INCISO 1, ART. l.
DA LC 64/90 AFASTADA. CONTRADIÇÕES NO ARESTO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONDUTA
NÃO APONTADA COMO DOLOSA. DÚVIDA A RESPEITO DO ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA
COMO VÍCIO INSANÁVEL QUE CONFIGURA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PREVALECIMENTO DO DIREITO À ELEGIBILIDADE. PRECEDENTE: AGR-RESPE 595-10/SP, REL.
MIN. ARNALDO VERSIANI, PUBLICADO NA SESSÃO DE 27.9.2012). DECISÃO QUE SE MANTÉM
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

No caso, o TRE Pernambucano, soberano na análise de fatos e provas, ao analisar a decisão que rejeitou as
contas da gestão do ora agravado como Presidente da Câmara Municipal, assentou ter dúvidas em classificar
a conduta que motivou a desaprovação - pagamento de diárias aos Vereadores - como insanável que
configura ato doloso de improbidade administrativa, pois: a) nos termos da jurisprudência da Corte de
Contas, o pagamento de diárias em excesso só se configura quando ultrapassa 50% dos subsídios, o que não
ocorreu; b) os eventos que justificaram o pagamento das diárias aconteceram; c) afirmar que estes eventos
não tinham relevância para o serviço público exigiria análise de elementos indisponíveis nos autos; d) a corte
de Contas tratou a conduta como indicativa de pagamento indevido de diárias, não determinou a imputação
de débito ou adoção de medidas relacionadas às diárias concedidas em excesso e tampouco classificou a
conduta como dolosa.

Este Tribunal já assentou que, existindo dúvida em relação à conduta do candidato, sobretudo porque a
decisão do Tribunal de Contas não menciona a existência de dolo ou de culpa, merece prevalecer o direito à
elegibilidade (AgR-Respe 595-I0ISP, Rei. Mm. ARNALDO VERSIANI, publicado na sessão de 27.9.2012).

Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe n° 3472/MG, rei. Mm. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14.3.2017 - grifos nossos)

 

Portanto, como no caso concreto inexiste, na decisão de rejeição de contas, má-fé do gestor público, desvio
de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao Erário praticado na modalidade dolosa,
entre outros, entendidos assim como condutas que de fato lesem dolosamente o patrimônio público ou
prejudiquem a gestão municipal, acolher a presente AIRC implicaria partimos para a inelegibilidade em
razão da matéria (enquadramento automático), o que, não se compatibiliza com a melhor dogmática dos
Direitos Políticos constitucionalmente assegurados.

 

III  - PEDIDO

 

Diante do exposto, requer sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos do autor, com o
afastamento do pedido de inelegibilidade pugnado, deferindo-se o registro de candidatura, por ser medida de
direito e de justiça.

 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente depoimento
pessoal das partes, pena de confesso, provas documentais, pela oitiva da testemunha arrolada, juntada
ulterior de documentos, tudo de já requerido.

 

Nestes termos, Pede deferimento (...)

 

É
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É o histórico relevante dos autos.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO

Todos os sujeitos de direito possuem o DIREITO FUNDAMENTAL a um processo devido (justo,
equitativo), conforme estabelece o art 5 º, LIV , da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte:

Art 5º

(...)

LVI - Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

Nas lições de Fredie Diddier Junior, “É preciso observar o contraditório e ampla defesa (art 5 º, LV) e dar
tratamento paritário as partes do processo (art 5 º, I) proíbem se provas ilícitas (art 5 º, LVI) o processo há de
ser público (art 5 º, LX) garante se o juiz natural (art 5 º, XXXVII e LII) as decisões hão de ser motivadas
(art 93 IX) o processo deve ter uma duração razoável (art 5 º, LXXVIII) o acesso à justiça é garantido (art 5 º
XXXV) etc Todas essas normas (princípios e regras) são concretização do devido processo Legal e compõem
o seu conteúdo ”mínimo”( Curso de Direito Processual Civil, v 1 p 66).

No presente caso, pretende-se o indeferimento de registro de candidatura de alguém por fato julgado pela
Tribunal Regional Eleitoral na eleição pretérita.

 

Isso ofende o princípio do devido processo legal em suas duas dimensões, o formal, aqui concretizado pela
violação da coisa julgada e segurança jurídica), e o material, em razão da ausência de razoabilidade e justiça
no ato de submeter alguém a um julgamento pelos mesmos fatos, sendo que o primeiro julgamento se
encontra albergado pelo mantado da res judicata.

 

Com efeito, ex vi do art. 5º, LIV, da Constituição Federal, ninguém pode ser privado de sua liberdade, de
seus bens e de seus direitos sem o devido processo legal. O Estado não pode restringir a esfera jurídica de
uma cidadã de maneira abusiva. Qualquer medida imposta pelo Poder Público, capaz de gerar consequências
gravosas no plano dos direitos e garantias individuais, tem sua legitimidade condicionada à observância do
devido processo legal.

 

Não é por outro motivo que o Código de Processo Civil, em seu art. 8º, impõe ao juiz o dever de observar a
proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico, litteris:

 

Art 8 Ao aplicar o ordenamento jurídico o juiz atenderá aos fins sociais e as exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
PROPORCIONALIDADE a RAZOABILIDADE a legalidade, a publicidade e a eficiência.
(destaquei e grifei)

 

 

De outro giro, é de sabença comum, que ao lado das condições de elegibilidade previstas no artigo 14, § 3º,
da Constituição Federal (nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral,
domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária), há outras que podem ser estabelecidas por meio de
Lei Complementar, na forma do § 9º do mencionado dispositivo legal, senão vejamos:
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Art. 14.

 

(...)

 

§ 9º. Lei Complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação,
a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato,
considerada a 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.

 

No campo das inelegibilidades infraconstitucionais sobreleva em importância para o deslinde da presente
demanda as causas previstas na Lei Complementar 64/1990, especialmente a contida no artigo 1º, inciso I,
alínea “g” da Lei Complementar nº 64/1990, cuja redação é a seguinte:

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; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

 

Ex vi do artigo de lei acima transcrito, para que reste caracterizada a inelegibilidade são necessários os
seguintes requisitos cumulativos:

 

i) decisão do órgão competente;

ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo;

 iii) desaprovação devido à irregularidade insanável;

 iv) desaprovação de contas que revele ato de improbidade administrativa, praticado na modalidade dolosa;

 v) não exaurimento do prazo de oito anos contados da decisão; e

 vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
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Nesse sentido o entendimento do TSE:

 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1°, INCISO 1, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR N°
64/1990. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. NÃO APLICAÇÃO DO MÍNIMO
CONSTITUCIONAL NA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

 1. A inelegibilidade do art. 1, inciso 1, alínea g, da LC n° 64/1990 não é imposta pela decisão
que desaprova as contas do gestor de recursos públicos, mas poderá ser efeito secundário desse
ato administrativo, verificável no momento em que o cidadão se apresentar candidato em
determinada eleição. De fato, como nem todas as desaprovações de contas ensejam a causa de
inelegibilidade referida naquele dispositivo, a incidência da norma pressupõe o
preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam: i) decisão do órgão competente; ii)
decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido à irregularidade
insanável; iv) desaprovação de contas que revele ato de improbidade administrativa,
praticado na modalidade dolosa; v) não exaurimento do prazo de oito anos contados da
decisão; e vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. (grifei)

2. A redação antiga da citada causa de inelegibilidade não exigia o ato doloso de improbidade
administrativa, mas a jurisprudência do TSE assentava que, "para que incida a inelegibilidade da
questionada letra g, firmou-se na jurisprudência do Tribunal ser necessário que a rejeição das
contas tenha por motivos vícios insanáveis e característicos de improbidade administrativa do
responsável" (REspe n° 9.791/RN, rei. Mm. Sepúlveda Pertence, julgado em 15.9.1992).

3. A nova redação da causa de inelegibilidade da alínea g, introduzida pela LC n° 135/2010, não
se revela quando a conduta configure, apenas em tese, o ato de improbidade administrativa,
imperioso demonstrar que a conduta revele minimamente o dolo, a má-fé em dilapidar a coisa
pública ou a ilegalidade qualificada em descumprir as normas de gestão.

4. Conquanto não seja da competência da Justiça Eleitoral rejulgar as contas, dando relevância às
circunstâncias fáticas afastadas pelo órgão competente (a alegada calamidade pública em razão
de enchente no município), não há no acórdão regional elementos mínimos que revelem ato de
improbidade administrativa praticado na modalidade dolosa, pois o acórdão do TCE, transcrito
na decisão do TRE, demonstra muito mais uma imperícia contábil (registro ou não de despesas
com pessoal) do que propriamente a ilegalidade qualificada, a má-fé em descumprir as normas de
gestão, mormente quando se verifica que, nos anos seguintes de 2005 a 2007, o município
aplicou adequadamente o mínimo constitucional na educação.

5.  A reforma da conclusão regional ou exige o reexame das provas dos autos, vedado pela
Súmula n° 24/TSE, ou parte-se para a inelegibilidade em razão da matéria (enquadramento
automático), o que não se compatibiliza com a melhor dogmática dos Direitos Políticos.

6. Recursos desprovidos

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento sedimentado que a ausência de qualquer das condições
acima torna o candidato elegível (TSE - RESPE Nº 31942 (AgR-REspe) - PR, 28/10/2008, Rel.: MARCELO
HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA).

 

No presente caso, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará já se pronunciou em 2016 de forma definitiva,
com trânsito em julgado, dizendo que as condutas praticadas pela impugnada não revelam ato de
improbidade administrativa, praticadas na modalidade dolosa.
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Eis a ementa da decisão:

 

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. ART. 1°, I, ALÍNEA "G", DA LC N° 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS.
TCM. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. REGISTRO DEFERIDO.

 1. Pará a configuração da causa de inelegibilidade prevista no art. 1°, 1. "g", da LC n° 64/90
exige-se a presença dos seguintes requisitos: contas rejeitadas; irregularidades insanáveis que
configurem ato doloso de improbidade administrativa; decisão irrecorrível proferida pelo órgão
competente e a inexistência de decisão judicial suspendendo ou anulando a decisão
administrativa.

2. In casu, o TCM julgou irregulares as contas de gestão da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, de responsabilidade da recorrente. Todavia, as falhas detectadas não são
capazes de configurar, em tese, o ato doloso de improbidade administrativa.

3. A impropriedade concernente ao não repasse de consignações alusivas às contas de sindicato,
entidade de natureza privada, perfaz a pequena monta de R$ 231,47, de modo que a
impropriedade não mereceu nenhuma reprimenda por parte da Corte de Contas, que excluiu a
multa anteriormente aplicada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. No tocante à prorrogação de dois contratos através de aditivo, embora existam inobservâncias
pontuais à Lei n° 8.666/93, o valor originalmente contratado restou inalterado quando da
continuidade da locação e da prestação de serviços, de modo que o gestor preservou a proposta
mais vantajosa para a administração, não se evidenciando o prejuízo ao erário ou a má-fé do
agente público.

 5. O TSE tem decidido que nem toda desaprovação de contas por descumprimento da Lei de
Licitações gera a automática conclusão sobre a configuração do ato doloso de improbidade
administrativa, competindo à Justiça Eleitoral verificar a presença de elementos mínimos que
revelem essa conduta. Precedentes.

6. Ante a ausência de requisito essencial para a configuração da inelegibilidade da alínea "g" (ato
doloso de improbidade administrativa), deve ser reformada a sentença de primeiro grau que
indeferiu o registro de candidatura.

7. Recuso conhecido e provido. Registro de candidatura deferido. (RE n° 195-34.2016.6.06.0006,
Relatora Juíza Joriza Magalhães Pinheiro, acórdão publicado em 06/10/2016).

Obiter dictum, deixo registrado que também entendo que as condutas praticadas pela impugnada não revelam
atos de improbidade administrativa doloso, mas tão somente constituem negligências e erros formais.

 

Ademais, consta da informação extraída do sistema de candidaturas – CAND – ter o mesmo preenchido
todos os requisitos estabelecidos no ordenamento pátrio e apresentado toda a documentação exigida pela
Res. TSE 23.455/2015.

 

III - DISPOSITIVO

 



20/10/2020 https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArquivo=text/html&path=PJE-ZONA/2020/10…

https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArquivo=text/html&path=PJE-ZONA/2020/10/17/14/34/2… 14/14

Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e DEFIRO O PEDIDO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA DE MARIA ROSELENE BURITI DE LIMA ao cargo de vereadora.

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Quixadá, 17 de outubro de 2020.

 

Welithon Alves de Mesquita

Juiz Eleitoral

 


