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JUSTIÇA ELEITORAL 
 069ª ZONA ELEITORAL DE MIRANDIBA PE 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600189-35.2020.6.17.0069 / 069ª ZONA ELEITORAL DE MIRANDIBA
PE 
REQUERENTE: JOSE HELIO NUNES DA CRUZ, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD 
IMPUGNANTE: O POVO PODE MAIS. 40-PSB / 11-PP / 20-PSC 
  
IMPUGNADO: JOSE HELIO NUNES DA CRUZ 
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Vistos, etc.
Trata-se de Pedido de Registro de Candidatura formulado por JOSÉ HÉLIO NUNES DA CRUZ
para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 55000, pelo Partido Social Democrático-
PSD no município de Mirandiba-PE.
Acompanhando o formulário RRC, foram anexados os documentos exigidos na lei 9.504/97 e na
Resolução n. 23.609/2019.
Publicado o edital, a Coligação Majoritária O POVO PODE MAIS ajuizou IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC) de José Hélio Nunes da Cruz (ID n. 10771791).
Sustenta, em síntese, que José Hélio Nunes da Cruz exerceu o cargo de Presidente da Câmara
de Vereadores no Município de Mirandiba/PE, tendo sido suas contas rejeitas pelo Tribunal de
Contas do Estado do Pernambuco referente ao exercício de 2012.
Aduz que o processo TC 1350203-7 referente ao exercício de 2012 teria rejeitado as contas do
Presidente e Ordenador de despesas da Câmara Municipal de Mirandiba por ausência de
recolhimento das contribuições patronal e de servidores ao Regime Geral da Previdência Social.
Por fim, alega que o candidato está inelegível, não possuindo condição de elegibilidade nos
termos do art. 1°, I, alínea “g”, da Lei Complementar 64/90.
Conclui, requerendo a procedência do pedido de impugnação de registro de candidatura.  
Acórdão da decisão de rejeição de contas (ID 10773451).
A defesa apresentou contestação (ID 14405934).
Inicialmente, esclarece sobre tempestividade da peça de bloqueio.
Alega que para a configuração da inelegibilidade é indispensável a presença simultânea dos
requisitos entre eles: conta rejeitada por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa.
Aduz, ainda, que não basta a mera rejeição das contas.
Ao fim, requer a improcedência do pedido de impugnação ao registro de candidatura.
Petição (ID 16029698).
É o que cumpria relatar. Passo a decidir.
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O caso em análise dispensa dilação probatória uma vez que os elementos colacionados aos
autos, especialmente a prova documental, já são suficientes para este juízo emitir sentença no
estado em que se encontra o presente feito, consoante autorizam o art. 5° da LC 64/90 e o art.
355, inciso I, do CPP.
No mérito.
Sabe-se a jurisprudência do e. TSE entende que a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
g, da LC n. 64/1990 exige, para operar seus efeitos, a presença concomitante das seguintes
condições: a) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; b)
decisão do órgão competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo; c)
desaprovação decorrente de irregularidade insanável que configure ato de improbidade
administrativa praticado na modalidade dolosa; d) vigência do prazo de oito anos contados
da publicação da decisão; e e) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
Há nos autos fato incontroverso que o candidato figura na relação disponibilizada pelo TCE-PE,
que expõe os “gestores públicos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas irregulares, por decisão irrecorrível, nos 8 anos anteriores ao pleito de
15/11/2020, nos termos do que dispõe o art. 1º, I, g, da Lei Complementar n. 64/1990”, bem como
que a respectiva decisão se deu no processo TC 1350203-7, por “repasse à previdência social
em valor a menor, referentes à contribuição dos servidores; atraso na remessa do SAGRES no
módulo de execução orçamentária e financeira e do módulo de pessoal e, ainda, pagamento de
encargos financeiros decorrentes de injustificados atrasos”.
Registro que não há nos autos informação de que a decisão da corte de contas foi suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário, portanto a candidata se insurge somente quanto ao ponto da
“desaprovação decorrente de irregularidade insanável que configure ato de improbidade
administrativa praticado na modalidade dolosa”, o qual reputo também configurado.
A inelegibilidade em testilha se aperfeiçoa com o dolo genérico ou eventual, que se configura
quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais,
que vinculam a Administração Pública. Isso, não se exige o dolo especifico de causar prejuízo ao
erário ou atentar contra os princípios administrativos, bastando a vontade de praticar a conduta
em si que ensejou a improbidade. A esse respeito, assim se manifestou o STJ: "o dolo que se
exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir
à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência
aos resultados contrários ao direito quando o agente público ou privado deveria saber que a
conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas"
(ED-Al n. 1.092.100/RS, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 31.5.2010).
Éinduvidoso que o candidato, enquanto Presidente da Câmara Municipal, ou seja, ordenador de
despesas e gestor, sabia das irregularidades que vinha cometendo, o que depreendo, inclusive,
da defesa apresentada, quando imputa a ausência dos devidos repasses das contribuições
previdenciárias no Município de Mirandiba/PE.
Merece destaque o montante que deixou de ser repassado aos órgãos que garantirão a
aposentadoria dos servidores deste Município no montante de R$ 49.741,03 (servidores) e R$
107.013,33 (ente).
Reforço que a alegação de que as irregularidades se deram por conta da crise financeira, filio-me
à inteligência da Súmula n. 41 do e. TSE: “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”.
Ademais, no acórdão do Tribunal de Contas foi expresso: “Por conta disso, não vejo nesse fato
“motivo de força maior” ou “grave queda da arrecadação”, os quais, se constatados, poderiam
excluir a responsabilidade do gestor sobre o fato, conforme entendimento já consolidado nesta
Corte, e objeto da Súmulanº08.Vejo caracterizadas, sim, sérias deficiências no planejamento do
órgão e descontrole de seus gastos, impondo-se assim a confirmação da irregularidade apontada
que, por sua gravidade, é suficiente para ensejar a rejeição das contas do gestor, nos termos dos
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mais recentes julgados deste Tribunal sobre o tema”.(ID 10773451, pag. 4).
Outrossim, a jurisprudência do e. TSE e dos c. Tribunais Regionais é pacífica no sentido de que
as irregularidades decorrentes do não recolhimento de contribuição previdenciária são insanáveis
e constituem atos dolosos de improbidade administrativa:

R E C U R S O  E S P E C I A L .  R E G I S T R O  D E  C A N D I D A T U R A .
INDEFERIMENTO. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS
PELO TCE/PB. EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. FATO
SUPERVENIENTE SUSCITADO APÓS A INAUGURAÇÃO DA INSTÂNCIA
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL QUE CONFIGURA ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G,
DA LC Nº 64/90. PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
as alterações fáticas e jurídicas supervenientes ao registro, nos termos do §
10 do art. 11 da Lei nº 9.504/97, não podem ser consideradas após
inaugurada a instância especial. 2. Nos termos da orientação fixada neste
Tribunal, o não recolhimento de verbas previdenciárias ou a ausência de seu
repasse à Previdência Social, seja a contribuição dos servidores, seja a
patronal, são irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de
improbidade administrativa, aptas a atrair a incidência da inelegibilidade da
alínea g do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/90.3. Recurso especial a que se
dá provimento para indeferir o registro do candidato. (TSE - REspe: 3430
PB, Relator: Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Data de
Julgamento: 10/09/2013, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 196, Data 11/10/2013, Página 21)
ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. CAUSA DE
INELEGIBIL IDADE.  ART.  1º ,  INCISO I ,  ALÍNEA g ,  DA LgI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. PRETENSA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTENTE. CONTAS
DESAPROVADAS POR MEIO DE DECRETO LEGISLATIVO DA CÂMARA
DE VEREADORES, BASEADO EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS QUE VEIO A SER RESCINDIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVA
MANIFESTAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA. MANTIDO INCÓLUME O ATO
QUE REJEITARA AS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
M U N I C I P A L .  P R E C E D E N T E S .  N Ã O  R E C O L H I M E N T O  D E
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IRREGULARIDADE INSANÁVEL E
ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE.
DECISÃO EMANADA DO PODER JUDICIÁRIO QUE SUSPENDE EFEITOS
DA REJEIÇÃO DE CONTAS. IMPRESCINDÍVEL PARA O AFASTAMENTO
DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O apelo nobre insurgiu-se contra todos os
alicerces do acórdão lavrado pelo Tribunal a quo, inclusive o atinente à
suposta aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, não sendo o caso,
portanto, de incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2. O
art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementarnº 64/90 exige, para
configuração da inelegibi l idade, que concorram três requisitos
indispensáveis: a) diga respeito a contas públicas rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa; b) seja irrecorrível a decisão proferida por órgão competente;
e c) não tenha essa decisão sido suspensa pelo Poder Judiciário. 3. O fato
de a Corte de Contas haver rescindido seu acórdão anterior e exarado novo
parecer prévio, desta vez aprovando as contas com ressalvas, não tem o
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condão de afastar a validade do Decreto Legislativo que desaprovara as
contas do chefe do Poder Executivo, caso não tenha havido também novo
pronunciamento da Câmara de Vereadores. Precedentes. 4. A falta de
recolhimento de contribuições previdenciárias acarreta dano ao erário e
caracteriza irregularidade insanável apta a atrair a incidência da causa de
inelegibilidade descrita no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº
64/90.5. Somente, a obtenção de decisão judicial que suspenda os efeitos
de decisão de rejeição de contas, ainda que em sede de medida liminar ou
de antecipação de tutela, tem o condão de afastar a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, com
redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010.6. Agravo regimental
desprovido. (TSE - AgR-REspe: 19374 PR, Relator: Min. LAURITA HILÁRIO
VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2012, Data de Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 12/12/2012)
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. CAUSA
DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA ¿G¿ DA LC Nº
64/90. DECISAO TCE/PE. REJEIÇÃO DE CONTAS. ATO DOLOSO.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL E ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida em
AIRC produz efeitos quanto ao pleito a que se refere o pedido de registro,
não havendo que se falar em coisa julgada, a fim de evitar a análise das
condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade nas eleições
subsequentes. 2. A ausência de retenção, a retenção a menor ou a ausência
de repasse das contribuições previdenciárias de contribuições
previdenciárias constitui irregularidade insanável que configura ato doloso
de improbidade administrativa, apta a configurar a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. Precedentes. 3. Da mesma forma, a
não observância do limite previsto no art. 29-A da Constituição Federal
configura irregularidade insanável que constitui em tese ato doloso de
improbidade administrativa para efeito da incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90.
Precedentes. 4. Recurso desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura do recorrido. (TRE-PE - RE: 5216 VERTENTES -
PE, Relator: JOSÉ HENRIQUE COELHO DIAS DA SILVA, Data de
Julgamento: 13/10/2016, Data de Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Volume 14:30, Data 13/10/2016)
ELEIÇÕES 2012. VEREADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO
PELO TCE. EXERCENTE DE CARGO PÚBLICO. ORDENADOR DE
DESPESA. INELEGIBILIDADE CONFIRMADA. 1. A rejeição, pelo TCE, das
contas de exercentes de cargos e funções públicas é causa de
inelegibilidade, conforme a disciplina prevista no art. 1º, I, g, da LC nº
64/90.2. Hipótese em que o Acórdão proferido pelo TCE no bojo da TC
0990116-4, ao rejeitar as contas da então Secretária de Saúde e ordenadora
de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Águas Belas/PE, relativa ao
exercício financeiro de 2008, louvou-se nas seguintes circunstâncias:
repasse a menor de contribuições previdenciárias; ausência de repasse das
contribuições retidas dos servidores e das contribuições patronais pelo
Fundo de Saúde ao RGPS; e irregularidade referente à aquisição de
combustíveis sem especificação clara e individualização.3. Tais elementos
são hábeis a evidenciar os vícios insanáveis que configuram ato doloso de
improbidade administrativa, conforme previsto na legislação de regência, a
teor do entendimento consolidado no âmbito do eg. Tribunal Superior
Eleitoral, consoante se infere dos diversos precedentes daquela Corte
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transcritos no parecer ministerial.4. Recurso desprovido. (TRE-PE - RE:
15168 PE, Relator: LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA, Data de
Julgamento: 22/08/2012, Data de Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 22/08/2012)
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA.
REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCM. IRREGULARIDADE INSANÁVEL.
NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G, DA LC 64/90.
CARACTERIZAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1 - Nos termos
da orientação assentada no Tribunal Superior Eleitoral, o não recolhimento
de verbas previdenciárias constitui irregularidade insanável que configura
ato doloso de improbidade administrativa, apto a atrair a incidência da
inelegibilidade da alínea g do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/90. 2 - Para
efeito da apuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da
LC nº 64/90, não se exige o dolo específico, bastando, para a sua
caracterização, a existência do dolo genérico ou eventual, caracterizado
quando o administrador deixa de observar os comandos constitucionais e
legais que vinculam a sua atuação. 3 - Sentença mantida. 4 - Recurso
improvido. (TRE-CE - RE: 2128 PENAFORTE - CE, Relator: REGINALDO
CASTELO BRANCO ANDRADE, Data de Julgamento: 01/10/2016, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/10/2016)

 
 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
ao mesmo tempo que INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de JOSÉ HÉLIO NUNES
DA CRUZ para concorrer ao cargo de Vereador, ante a sua incidência na causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ser incabível na jurisdição eleitoral
(TSE, Acordão de 12.5.2015 no AgR-AI n. 148675).
Intimem-se as partes e o representante do Ministério Público.
Com o trânsito em julgado da decisão, arquive-se.
Expedientes necessários.
Mirandiba/PE, 19 de outubro de 2020.
 

MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral
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