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            Cuidam os autos de pedido de registro de candidatura, para concorrer ao pleito eleitoral de
2020, tendo como requerente MANOEL TOMÉ CAVALCANTE NETO, o qual pleiteia o
deferimento do seu registro da candidatura ao Cargo de Prefeito pela coligação FRENTE

POPULAR DE TUPANATINGA- FPT.

            O devido requerimento dos seus RRCs foi realizado em 15.09.2020, neste Cartório Eleitoral
da 143ª Zona, com mídia gerada pelo sistema CANDEX e recebida no sistema CAND.

            Em 18.09.2020, foi publicado o edital n.º 01, no DJE nº 192, informando o pedido de
requerimento de registro de MANOEL TOMÉ CAVALCANTE NETO neste CARTÓRIO

ELEITORAL, iniciando assim, o prazo para impugnações ao registro. (ID 9278487)

            Em 26 de setembro de 2020, foi emitida certidão, pelo Cartório Eleitoral, vinculando o
RRC do candidato ao DRAP n.º 0600027-12.2020.6.17.0143 da COLIGAÇÃO FRENTE

POPULAR DE TUPANATINGA- FPT. (ID 9214695)

            Dentro do prazo de impugnações, foram protocoladas 02 impugnações ao Registro de
candidatura de MANOEL TOMÉ CAVALCANTE NETO.          

A impugnação de ID 7370845 de 25.09.2020, promovida pela Coligação TUPANATINGA SEGUE
AVANÇANDO, foi proposta em desfavor do postulante do registro de candidatura.

            Como fundamento para impugnação, a Coligação TUPANATINGA SEGUE
AVANÇANDO alegou que o impugnado feriu o disposto no art.1º, I, g, da Lei Complementar n.º
64/90 incidindo assim em inelegibilidade, vez que teve suas contas do ano 2012, como ordenador
de despesas, julgadas como irregulares pelo Poder Legislativo Municipal de Tupanatinga-PE por

vícios graves, insanáveis.

             Com relação às contas do antedito exercício, as quais foram julgadas como irregulares com
arrimo no parecer do órgão de contas estadual pela Câmara Municipal da edilidade em questão, a

COLIGAÇÃO TUPANATINGA SEGUE AVANÇANDO, aduz que a decisão do Poder Legislativo
Municipal foi corporificada por meio do Decreto Legislativo n° 02/2015. Alega, como fatos

ensejadores da emissão de parecer desfavorável pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
, sucedido pela rejeição de contas do ex-gestor pelo Legislativo Municipal: apropriação indébita

previdenciária, por ter o impugnado, enquanto prefeito de Tupanatinga, no exercício de 2012,
descontado dos vencimentos dos servidores públicos municipais o importe de R$ 65.925,51

(sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), sem que tenha
havido o devido repasse vinculado ao RGPS; não recolhimento de contribuições previdenciárias

patronais, no montante de R$ 1.647,981,42 ( um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil,
novecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) ao RGPS, bem como repasse a menor
de contribuições dos servidores ao RPPS, totalizando o importe de R$ 97.982,03 (noventa e sete

mil, novecentos e oitenta e dois reais e três centavos), além de não recolhimento de R$ 351.054,24
( trezentos e cinquenta e um mil, cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) ao mesmo

regime; descumprimento do art. 42 da Lei Complementar n° 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal.
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           Registra que em 2020, o Poder Legislativo do município em testilha aprovou o DL n°
04/2020, o qual anulou o DL n° 02/15, alegando-se a presença de não obediência ao contraditório e
ampla defesa nos trâmites do julgamento original. Continua, relatando que o DL n° 04/2020 teve
seus efeitos suspensos, em sede liminar, no bojo do processo n.º 0000516-75.2020.8.17.2360, em

trâmite na Vara Única de Buíque, decisão mantida em sede de Agravo de Instrumento n.º 0001312-
46.2020.8.17.9480, manejado perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco.

              No mais, informa que o impugnado acionou o Judiciário, mais especificamente, o Juízo de
Buíque, processo tombado sob o n° 0000434-44.2020.8.17.2360, com o fito de promover a

anulação do DL n° 02/2015, providência que fora indeferida em sede de análise de pedido liminar.

            Afirma estarem preenchidos os requisitos encartados na alínea “g”, do inciso I, do art. 1º,
da Lei Complementar n.º 64/90, devendo o impugnado ser considerado inelegível e, por via de

consequência, indeferido o seu pedido de registro de candidatura. Formulou protesto genérico de
provas.

            A COLIGAÇÃO TUPANATINGA UNIDA COM A FORÇA DO NOVO utilizou-se, de
uma mesma forma, em sua peça impugnatória, de arrazoado que repete a linha argumentativa já

exposta, relativa à outra coligação impugnante. Ao fim, pugnou pelo reconhecimento da hipótese
de incidência inserta no art. 1º, inc. I, alínea „”g, da Lei Complementar º 64/1990, com redação
dada pela Lei de Ficha Limpa, com o consequente indeferimento do registro de candidatura do

impugnado, bem como produção de todos os tipos probatórios permitidos pela lei.      

               Em 27.09.2020, foi publicada em Mural Eletrônico Notificação do impugnado MANOEL
TOMÉ CAVALCANTE NETO para, querendo, contestar, no prazo de 07 dias, as impugnações. (ID

9268636).

                  Em 02.10.2020, foi apresentada a defesa do impugnado (ID. 11530945). Na sua peça de
bloqueio, aduz que: a Câmara de Vereadores, utilizando-se de sua prerrogativa de autotutela,

procedeu à legitima anulação do julgamento que culminou na reprovação de contas do impugnado,
por razões de desrespeito ao contraditório e ampla defesa do julgamento das contas nos idos de

2015; há ausência do requisito da irrecorribilidade da decisão da Câmara, a fim de ser caracterizada
a inelegibilidade arguida na impugnação, suscitando que o Decreto Legislativo da Câmara
Municipal de Tupanatinga, o qual determinou a reabertura do processo de análise de contas

permanece em vigor, produzindo, por consequência, seus efeitos; não configuração de ato de
improbidade, vez que não há presença de provas que tornem nítido o dolo nas condutas imputadas
ao impugnado, não estando, inclusive, o Sr. MANOEL TOMÉ CAVALCANTE NETO, incluso na
lista do TCE-PE como prefeito com contas rejeitadas; não houve lesão ao erário e enriquecimento

ilícito.

                Pleiteia, ao final, que as impugnações ao registro de candidatura do postulante a cargo de
Prefeito sejam julgadas improcedentes, com o consequente deferimento do seu requerimento de

registro de candidatura.

                    Às Ids 14356004 e 13952623 a parte impugnante, consistente nas duas coligações
outrora mencionadas, ofertaram réplica, rebatendo os argumentos lançados na defesa e ratificando

19/10/2020 18:54
Página 3 de 13



aqueles expostos na exordial impugnatória. Cumpre ressaltar, apenas, que a coligação
 TUPANATINGA SEGUE AVANÇANDO acostou, em sede de réplica, vídeo da 10ª Sessão

Extraordinária do 4º período, ocorrida na Câmara, levantando suposta discrepância entre o texto da
Ata acostado aos autos e o conteúdo daquele.

            Em 15.10.2020, o MPE protocolou parecer, inserido à id. 16095789, opinando pela
procedência das AIRCS e consequente indeferimento do registro de candidatura do impugnado,

alegando, em sua peça opinativa, que o candidato encontra-se, de fato, na condição de
inelegibilidade prevista no Art. 1°, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64/1990.

            Em 15.10.2020, o impugnado, bem como o impugnante COLIGAÇÃO TUPANATINGA
SEGUE AVANÇANDO protocolaram suas alegações (IDs 16452824 e 16676084,na ordem

exposta), ratificando os argumentos lançados em sua peça de defesa e na exordial impugnatória,
respectivamente.

 

Conclusos em 18.10.2020.

           

É o relatório. Passo a decidir.

 

FUNDAMENTAÇÃO.

MÉRITO

          Como intróito, é necessário que se afirme que o presente feito tramitou em plena obediência
aos postulados da ampla defesa e contraditório, estando isento de vícios.

           Cumpre salientar, no particular, que acerca do vídeo, cujo link de acesso foi juntado por uma
das coligações impugnantes, à id. 14356007, foi oportunizada a devida vista em fase de alegações

finais, optando o impugnado por silenciar acerca do seu conteúdo. Embora sua análise seja
despicienda para o deslinde do feito, é importante que se faça consignar, a fim de que não seja

arguida, posteriormente, nulidade sem quaisquer embasamentos para tal.

Cuida-se de Ação de Impugnação de Registro de Candidatura pleiteado em face do Sr. MANOEL
TOMÉ CALVALCANTE NETO, ajuizada pelas COLIGAÇÕES TUPANATINGA SEGUE

AVANÇANDO e TUPANATINGA UNIDA COM A FORÇA DO NOVO.

Em suma, noticiam os impugnantes a rejeição das contas do impugnado, relativas ao exercício de
2012, por julgamento proferido pela Câmara de Vereadores do município de Tupanatinga no ano de

2015, que, por sua vez, culminou na edição do Decreto Legislativo n° 02/2015.

De proêmio, teço esclarecimento no sentido de que a quaestio iuris que não se cinge à discussão
acerca de qual seria o Decreto Legislativo válido, seja o n° 02/2015, que rejeitou as contas do

impugnado ou aqueles editados em 2020, quais sejam, o de n° 02, 03 e 04, sendo que este último
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promoveu novo julgamento das contas outrora reprovadas, desta feita, aprovando-as, invalidando o
ato editado nos idos de 2015.

Não é a este Juízo Eleitoral permitido ingressar no mérito da decisão proferida no bojo dos
processos n.º 0000516-75.2020.8.17.2360 e 0000434-44.2020.8.17.2360, os quais têm trâmite

regular na Vara Única da Comarca de Buíque, tendo se decidido em seus âmbitos, pelo deferimento
da liminar para suspensão do Decreto Legislativo n° 04/2020 e pelo indeferimento do pleito de

anulação do ora impugnado da decisão da Câmara corporificada no Decreto Legislativo n°
02/2015, respectivamente.

Embora os doutos advogados das partes adentrem o mérito de tal discussão, a decisão a ser
prolatada por este juízo eleitoral deve prestar estrita obediência à súmula 41 do TSE, a qual aduz
que “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”.

Assim, nesta sede, a análise remete unicamente à avaliação acerca da presença ou não dos
requisitos que autorizam a incidência da causa de inelegibilidade, ou seja, se a reprovação das

contas fora ensejada tendo com supedâneo em irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa.

Apesar do esforço argumentativo empreendido pela defesa com o fito de sinalizar a validade do 
Decreto Legislativo 02/2020 e, por conseguinte, a inexistência de decisão irrecorrível da Câmara
dos Vereadores, não tendo, supostamente, tal ato sido atingido pela liminar concedida no bojo dos
autos n° 0000516-75.2020.8.17.2360, decisum que teve como objeto o de n° 04/2020, vejo que as

razões aduzidas não merecem guarida.

Os efeitos produzidos pelo ato da Câmara Municipal só podem ser afastados por decisão judicial
em ação anulatória específica.

 

Neste sentido, colaciono escólio preciso de José Jairo Gomes:

 

Quid juris se, após a configuração da inelegibilidade em razão de o Órgão
Legislativo ter aprovado o parecer do Tribunal de Contas que rejeita as

contas prestadas, houver novo pronunciamento do Legislativo, desta feita
afastando o parecer técnico e aprovando as contas? Nesse caso, a

reapreciação das contas pelo Órgão Legislativo só por si não tem o condão
de desconstituir a inelegibilidade. Do contrário, a afirmação da

inelegibilidade ficaria sempre ao sabor da coloração política dos Órgãos
Legislativos. Na verdade, o ato que aprova o parecer desfavorável do
Tribunal de Contas ingressa no mundo jurídico, gerando efeitos. Sua

desconstituição deve ser formalmente pleiteada pelo interessado junto ao
Poder Judiciário, em ação anulatória . Se procedente o pedido nesta

formulado, novo ato deverá ser editado pelo Legislativo, já que invalidado
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o primeiro. O novo julgamento poderá afastar o parecer técnico e aprovar
as contas. Somente nessa hipótese seria possível infirmar a

inelegibilidade antes constituída, pois não mais encontraria fundamento
jurídico. (Direito eleitoral / José Jairo Gomes. – 16. ed. – São Paulo: Atlas,

2020, pág.424) grifei

 

Consta que o impugnado promoveu ação com o desiderato de anular o Decreto legislativo n.º
02/2015, perante a Vara Única de Buíque, nos autos do processo tombado sob o  n.º 0000434-
44.2020.8.17.2360, todavia, a MM. Juíza indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido,

mantendo-se em plenos efeitos o Decreto legislativo n.º 02/2015.

Ultrapassada a análise de imprescindível premissa, cabe a este Juízo Eleitoral esquadrinhar, frise-
se, mais uma vez, a respeito dos fatos que ensejaram a reprovação das contas do impugnado, a fim
de que se consigne acerca da possível subsunção na hipótese do art. 1°, inciso I, alínea “g”, da Lei

Complementar 64/1990, cuja redação transcrevo:

 

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;

 

Na esteira do ensinamento doutrinário de, mais uma vez, José Jairo Gomes:

 

Note-se, porém, que dentro de sua esfera competencial, tem a Justiça
Eleitoral plena autonomia para valorar os fatos ensejadores da rejeição

das contas e fixar, no caso concreto, o sentido da cláusula aberta
“irregularidade insanável”, bem como apontar se ela caracteriza ato

doloso de improbidade administrativa. É que a configuração da
inelegibilidade requer não só a rejeição das contas, como também a
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insanabilidade das irregularidades detectadas e sua caracterização como
improbidade. Se a rejeição (ou desaprovação) das contas é dado objetivo e

facilmente verificável (basta uma certidão expedida pelo Tribunal de
Contas ou pelo órgão Legislativo), a insanabilidade e a configuração da

improbidade requerem a formulação de juízo de valor por parte da Justiça
Eleitoral, única competente para afirmar se há ou não inelegibilidade.

(Direito eleitoral / José Jairo Gomes. – 16. ed. – São Paulo: Atlas, 2020,
págs.426/427)

 

 

            As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas, conforme nos
demonstra a Resolução TSE n.º 23.609/2019 em seu art. 52, no momento da formalização do

pedido de registro:

 

Art. 52. 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 (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10 e Súmula TSE nº 43).

           

Passo agora a analisar a possível incidência de causa de inelegibilidade objeto das duas
impugnações ao registro de candidatura de MANOEL TOMÉ CAVALCANTE NETO, de acordo

com o que se faz constar dos autos.

           

DA INELEGIBILIDADE INSERTA NO ART. 1º , I, “g” DA LEI COMPLEMENTAR 64

 

As contas relativas ao exercício de 2012 do ordenador de despesas MANOEL TOMÉ
CAVALCANTE NETO foram julgadas irregulares pela CÂMARA DE VEREADORES DE

TUPANATINGA-PE em 2015, sendo emitido o Decreto Legislativo 02/2015.

Passo a pontuar se os fatos que ensejaram a emissão de parecer desfavorável pelo órgão de contas e
que promoveram julgamento pela rejeição de contas do requerente, ora impugnado, se enquadram

na inelegibilidade prevista na alínea referida supra.

Inicialmente, é forçoso afirmar que houve rejeição de contas, por meio de decisão proferida por
órgão competente, qual seja, a Câmara de Vereadores de Tupanatinga-PE, mediante edição do
Decreto Legislativo 02/2015. Destaco que, de acordo com o RE 848826 julgado pelo Supremo

Tribunal Federal, no dia 10 de agosto de 2016, é exclusivamente da Câmara Municipal a
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competência para julgar as contas de governo e as contas de gestão dos prefeitos, cabendo ao
Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo Municipal, emitindo parecer prévio e opinativo,

que somente poderá ser derrubado por decisão de 2/3 dos vereadores.

De uma mesma forma, a decisão que julgou pela rejeição de contas é irrecorrível, conclusão a que
se chega mediante simples análise do regimento daquela Casa, tanto o atual como o vigente na

época do julgamento, ambos acostados aos autos. A defesa do impugnado tenta afastar a existência
de decisão irrecorrível mediante alegação de suposta vigência do Decreto Legislativo 02/2020,

porém, entende-se, como já explicado, que, por si só, tal instrumento, sem estar conjugado a uma
decisão de procedência em ação de nulidade do ato normativo anterior, que concluiu pela rejeição

de contas, é inapto para afastar a inelegibilidade, produzindo plenos efeitos jurídicos a decisão
original da Câmara, sendo, portanto, irrecorrível.

Quanto às irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de improbidade administrativa,
foram trazidos à apreciação, pelos impugnantes, os seguintes fatos: apropriação indébita

previdenciária, por ter o impugnado, enquanto prefeito de Tupanatinga, no exercício de 2012,
descontado dos vencimentos dos servidores públicos municipais o importe de R$ 65.925,51

(sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), sem que tenha
havido o devido repasse vinculado ao RGPS; não recolhimento de contribuições previdenciárias

patronais, no montante de R$ 1.647,981,42 ( um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil,
novecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) ao RGPS, bem como repasse a menor
de contribuições dos servidores ao RPPS, totalizando o importe de R$ 97.982,03 (noventa e sete

mil, novecentos e oitenta e dois reais e três centavos), além de não recolhimento de R$ 351.054,24
( trezentos e cinquenta e um mil, cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) ao mesmo

regime; descumprimento do art. 42 da Lei Complementar n° 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal

Primeiramente, algumas das condutas imputadas ao impugnado consistem no não repasse das
contribuições previdenciárias descontadas dos vencimentos dos servidores ao RGPS, no não

recolhimento das contribuições patronais devidas àquele regime, bem como repasse a menor de
contribuições de servidores ao RPPS e ausência de recolhimento de montante já especificado à

previdência própria dos servidores.

Da análise dos documentos acostados, em especial os relatórios do Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco acostados aos autos, oriundo do TCE/PE, denota-se que a conduta da requerido

amolda-se ao descumprimento do dever legal de recolhimento e repasse de quota previdenciária, o
que atrai a incidência da hipótese do art. 11, caput, inciso II da Lei n. 8429/92, configurando-se,

portanto, o ato de improbidade

Para que se fale na inelegibilidade em testilha, a conduta antijurídica deve ferir os princípios
constitucionais da Administração Pública coadjuvada pela má-intenção do administrador,

caracterizando a conduta dolosa.

Embora a defesa argumente pela ausência do elemento anímico consistente no dolo, vislumbro,
permissa maxima vênia, a presença de ato doloso de improbidade.

Compulsando os relatórios elaborados pelo TCE/PE, os quais concluíram na elaboração de parecer
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pela rejeição de contas, mantido pela Câmara de Vereadores do município em tela, pode-se extrair
a atuação dolosa. Vejamos

Embora alegue em sua defesa perante a corte de contas que fora impelido pela difícil situação
financeira experimentada pela edilidade a não promover os atos em questão, consta em análise

daquele órgão que restou comprovado o aumento das receitas do Município em mais de 10% (dez
por cento) entre 2011 e 2012. Ainda segundo os documentos do processo em sede de Tribunal de
Contas, nesse mesmo período(2011/2012) o gestor aumentou expressivamente as contratações de

pessoal, em pleno curso de ano eleitoral: de 204 cargos comissionados em 2011 para 290 em 2012,
representando um acréscimo de mais de 42%; o número de contratações temporárias saltou de 282

para 377, equivalente a um aumento de quase 37%. No mesmo exercício, embora o ex-gestor
alegue dificuldades financeiras, a Prefeitura de Tupanatinga despendeu com festividades a

importância de R$1.328.880,00 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil e oitocentos e oitenta
reais),enquanto R$2.247.393,87 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa
e três reais e oitenta e sete centavos não foram repassados ao RGPS e RPPS. Daí se dessume uma

clara inversão da ordem de prioridades, do que não se pode falar em inaptidão do gestor.

Consta, de uma mesma forma, que a situação atuarial do município sofreu radical mudança, saindo
de um Superávit de R$ 976.607,95 (novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e sete reais e

noventa e cinco centavos) em 2009 para um Déficit de R$ 57.413.232,06 (cinquenta e sete milhões,
quatrocentos e treze mil, duzentos e trinta e dois reais e seis centavos) em 2012.

Ademais, o parcelamento posterior do débito não afasta a condição de vício insanável do ato de
improbidade (TSE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 0600457-

25.2018.6.08.0000 –VITÓRIA –ESPÍRITO SANTO; Relator: Ministro Luís Roberto Barroso;
Julgamento em 23 de outubro de 2018).

Colaciono alguns julgados para corroborar o entendimento ora esposado:

 

“[...]. Eleição municipal. 2012. Registro de candidato. Vereador.
Indeferimento. Inelegibilidade. LC nº 64/90, Art. 1º, I, g. Rejeição de
contas. Vícios insanáveis. [...]. 1. Conforme declinado no acórdão

regional, os vícios que ensejaram a rejeição das contas dizem respeito ao
não recolhimento das contribuições previdenciárias e à realização de

despesas sem o devido procedimento licitatório, além de contratações sem
previsão legal. 2. Ficou clara a prática de atos dolosos de improbidade

administrativa que implicaram lesão ao erário, os quais, segundo a
jurisprudência desta Corte, atraem a inelegibilidade capitulada no art. 1º,
I, g, da Lei Complementar nº 64/90. 3. A possibilidade de parcelamento da
dívida previdenciária não elide a insanabilidade do vício, mormente se não

houver sido demonstrado o efetivo parcelamento. [...]”

“[...] Rejeição de contas. Presidente de câmara. Julgamento. TCE.
Provimento judicial. Ausência. Negado provimento. [...] 3. Sendo insanável
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a irregularidade, o recolhimento posterior ao erário dos valores usados
indevidamente não afastam a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g da Lei

Complementar nº 64/90. [...] Se o recolhimento posterior ao erário dos
valores usados indevidamente não afasta a inelegibilidade, nos termos dos

precedentes citados, com maior razão o simples parcelamento do débito
não poderá ilidir a aplicação, na hipótese dos autos, da inelegibilidade

prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90. [...]” (Ac. de
11.10.2008 no AgR-REspe nº 30.511, rel. Min. Felix Fischer.)

 

Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, entre outras situações, constituem
irregularidades insanáveis e configuradoras de ato de improbidade administrativa não repassar à

Previdência Social contribuições previdenciárias recolhidas de servidores públicos (TSE – REspe
no 25.986/SP – PSS 11-10-2012).

 

Quanto à imputação de violação do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual aduz que “É
vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu

mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou
que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de
caixa para este efeito”, tenho que também se consubstancia em irregularidade insanável traduzida
ato doloso de improbidade. No mais, imputou-se a não elaboração do PPA, prejudicando a gestão

fiscal do Município

A lei complementar n° 101 visa, exatamente, controlar os gastos da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, condicionando-os à capacidade de arrecadação de tributos desses entes

políticos. Dos autos, extrai-se a gestão fiscal descompromissada e descuidada do impugnado, o
que, de médio a longo prazo pode trazer consequências desastrosas à edilidade.  Não procedem as
alegações da defesa no sentido de perfazerem apenas irregulares formais, dada a potencialidade

altíssima de gerar caos na gestão do Município. As mesmas considerações valem para a não
elaboração do Plano Plurianual.

Vale frisar que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o descumprimento da Lei da
Responsabilidade Fiscal constitui irregularidade insanável e configuradora de ato doloso de

improbidade administrativa, conforme julgados a seguir transcritos:

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS. PAGAMENTO DA MULTA.

IRRELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO.

1. A caracterização da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90
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pressupõe a rejeição de contas relativas ao exercício de cargo ou função
pública por decisão irrecorrível proferida pelo órgão competente (salvo se
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário) em razão de irregularidade

insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa.
2. Na espécie, o TCE/ES rejeitou as contas prestadas pelo agravante -
relativas aos exercícios de 2004 e 2005, na qualidade de presidente da

Câmara Municipal de Ibatiba/ES - em razão do descumprimento da
LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 3. A quitação da multa

imposta pelo Tribunal de Contas não tem o condão de afastar a
inelegibilidade. Precedentes.[...] (AgR-REspe 40704, de minha relatoria,

PSESS em 18/10/2012)

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO.
INDEFERIMENTO. ELEIÇÃO 2012. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO
DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. LEI DE RESPONSABILIDADE

FISCAL. VÍCIO INSANÁVEL. DESPROVIMENTO. 

1. O descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal constitui vício
insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa para
fins da incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g,

da Lei Complementar nº 64/90.
[...]

(REspe 20296, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. designado Min. Dias Toffoli,
PSESS em 18/10/2012)

 

 

Ressalte-se que o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal configura ato de improbidade
administrativa  tipificado no art. 11, I, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), que

assim dispõe:

 

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:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência;
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Com relação ao elemento subjetivo, não se exige o dolo específico de causar prejuízo ao erário ou
atentar contra os princípios administrativos. O dolo, aqui, é o genérico, a vontade de praticar a

conduta em si que ensejou a improbidade.

Não há que se falar em não configuração do ato de improbidade doloso em virtude de não ter sido
verificado enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Nota-se que a hipótese de inelegibilidade trazida
pelo art. 1º, I, “g” da Lei Complementar 64 não os exige como requisitos, a contrário da alínea “l”,

por exemplo, não pertinente ao caso sob apreciação.

Verifico, de uma mesma feita, a inexistência de Decisão Judicial suspendendo ou anulando a
decisão administrativa, o que é o caso, já que a liminar pleiteada no bojo dos autos n.º 0000434-

44.2020.8.17.2360, a fim de se obter a suspensão, liminarmente e, anulação, no mérito, tendo o DL
02/2015 como objeto, foi negada. Registra-se que o Impugnado tentou, sem lograr êxito, a

concessão de efeito suspensivo no Plantão do TJPE contra a decisão de tutela de evidência do
processo n.º 516-75.2020, o qual concluiu pela suspensão do decreto 04/2020, que, promovendo

novo julgamento, aprovou as contas do impugnado.

Considerando que a rejeição das contas de 2012 se deu por decisão da Câmara de Vereadores
publicada no dia 28.05.2015, temos que sua inelegibilidade em relação a este fato durará até o ano

de 2023, encontrando-se, de forma clara, inelegível.

Cumpre salientar que a defesa suscitou a ausência do nome do impugnado da lista enviada pelo
TCE/PE à Justiça Eleitoral, o que ratificaria a elegibilidade do candidato. Todavia, tal arrazoado
não merece melhor sorte, visto que tal constatação não elide a apreciação pelo juízo eleitoral de
eventuais inelegibilidades, sejam verificadas de ofício ou arguidas pelos interessados. Conforme

entendimento esposado pelo TSE, As listas feitas por cortes de contas e encaminhada para a Justiça
Eleitoral, em obediência ao § 5º do artigo 11 da Lei n.º 9.504/97, em que contêm os nomes dos
gestores os quais tiveram suas contas rejeitadas, não são provas de que eles são inelegíveis. A

apreciação dos requisitos da inelegibilidade deve ser feita sempre pela Justiça Eleitoral ((TSE -
RESPE: 3037020166140061 Água Azul Do Norte/PA 22872017, Relator: Min. Admar Gonzaga
Neto, Data de Julgamento: 08/05/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico -

10/05/2017 - Página 57-62).

 

 

DISPOSITIVO

 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTES as Ações de
Impugnação de Registro de Candidatura, reconhecendo a inelegibilidade de MANOEL TOMÉ

CAVALCANTE NETO presente na alínea g, do inciso I, art. 1º da Lei Complementar 64/90, em
virtude do julgamento por rejeição de suas contas do exercício 2012, no ano de 2015, por órgão
competente, já sendo irrecorrível esta decisão, por irregularidades insanáveis, configurando ato
doloso de improbidade administrativa, sem qualquer decisão Judicial que tenha suspendido ou
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anulado a decisão administrativa e nem há superveniência de decisão judicial anulatória de decreto
pela rejeição das aludidas contas, permanecendo nesta situação até o ano de 2023.

Por via de consequência, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de MANOEL TOMÉ
CAVALCANTE NETO ao cargo de Prefeito do Município de Tupanatinga-PE, pela Coligação
Frente Popular de Tupanatinga- FPT e, em decorrência, considerando o disposto no art. 49 da

Resolução TSE n.º 23.609/2019, de toda sua chapa, vez que se trata de pedido para concorrer ao
cargo majoritário, podendo o candidato, o partido político ou a coligação, por sua conta e risco,

recorrer da decisão ou, desde logo, indicar substituto ao candidato que não foi considerado apto, na
forma dos arts. 72 da Resolução TSE n.º 23.609/2019 e sabedores que sobrevindo recurso, a

validade dos votos atribuídos à chapa que esteja sub judice no dia da eleição fica condicionada ao
deferimento do respectivo registro (Lei Complementar nº 64/1990, art. 18 e Lei n° 9.504/1997, art.

16-A).

Publique-se no mural eletrônico, ficando todos os interessados intimados da presente Sentença.

Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.

 

Itaíba - PE, 19 de outubro de 2020.

 

 

 

MARCUS VINÍCIUS MENEZES DE SOUZA

JUIZ ELEITORAL
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