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SENTENÇA
 
 

1) Relatório
 
Trata-se de pedido de registro de candidatura apresentado por Rui Fernandes Ribeiro Filho
visando concorrer ao cargo de Prefeito do município de Arari nas eleições marcadas para
15.11.2020.
 
Após a publicação do edital, o “Partido Podemos – Comissão Provisória” e Movimento
Democrático Brasileiro – MDB impugnaram o requerimento em tela, aduzindo, em suma, que: a) o
candidato/impugnado foi condenado à sanção de suspensão de direitos políticos por 05 (cinco)
anos em ação de improbidade administrativa que tramitou perante a comarca de Arari (processo
nº 653-55.2008.8.10.0070), tendo a sentença, proferida em 02.04.2019, sido confirmada pela 5ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão na data de 14.10.2019; b) os
embargos de declaração opostos contra o acórdão não foram providos e os recursos especial e
extraordinário restaram inadmitidos; c) o impugnado também “fora condenado em decisões
recentes do Tribunal de Contas da União, relativas a Tomadas de Contas Especiais nºs. TC-
027.331/2017-2 e TC-031.768-2018-0, referente aos Convênios nºs 804283/2003 e 826013/2003,
as quais foram julgadas, por conta de recursos transferidos pelo FNDE à Prefeitura Municipal de
Arari, e não aplicados devidamente, durante o período 05.12.2003 a 01.06.2004, gestão do então
prefeito Rui Fernandes Ribeiro Filho, inclusive com devolução de recurso”; d) “não houve até a
presente data a propositura de quaisquer ações contra as condenações, bem como, o próprio
TCU não deu efeito suspensivo aos dois acórdãos em quaisquer recursos impetrados pelo
representado”; e) “o impugnado foi devidamente julgado através da ação civil por ato de
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improbidade administrativa nº. 0004877-24.2010.4.01.3700 que tramitou inicialmente na 3ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Maranhão, e em seguida teve decisão confirmada pela Quarta
Turma do Tribunal Regional Federal, bem como teve seu Recurso Especial inadmitido com
publicação no diário oficial no dia 28/02/2020”; f) “o impugnado possuí (SIC) condenação em
processo de Improbidade Administrativa 0004858-18.2010.4.01.3700, que tramitou perante a 5ª
vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, na qual, foi identificado diversas condutas ilícitas
e/ou reprováveis quando prefeito do Município, nos termos do art. 9 e 10º da LIA”, a exemplo da
suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; g) este último processo “se encontra
atualmente com pauta para julgamento no dia 13/10/2020, com alta probabilidade de manutenção
das condenações, vez que o processo possui farto conteúdo probatório que demonstram as
ilicitudes praticadas pelo impugnado”.
 
Por esses motivos, requereram a concessão de tutela provisória de urgência, antes do fim do
prazo de impugnação, para que o impugnado fosse impedido de praticar atos de campanha
eleitoral. No mérito, pleitearam o indeferimento do pedido de registro de candidatura do
impugnado ou cancelamento de eventual diploma a lhe ser conferido.
 
Considerando que a impugnação do “Partido Podemos – Comissão Provisória” não foi subscrita
por advogado, mas pelo presidente municipal da sigla, Sr. Ricardo Jorge Sousa Diniz,
determinou-se a intimação da sigla para que corrigisse o vício de representação, mas o prazo
fixado por este juízo (24 horas) transcorreu in albis. Por essa razão, a petição de ID nº 10548479
foi recebida como notícia de inelegibilidade. Já o pleito de tutela provisória de urgência restou
indeferido.
 
Rui Fernandes Ribeiro Filho apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, teses de: a)
ilegitimidade ativa, sob o argumento de que as agremiações partidárias coligadas não podem
atuar isoladamente a partir da convenção; b) falta de capacidade postulatória do Partido
Podemos, cujo presidente da comissão provisória municipal assinou a impugnação ao registro de
candidatura e, embora ciente do prazo para regularização do vício (representação por advogado),
permaneceu silente. Quanto ao mérito, destacou que: I) a Tomada de Contas nº 031.768/2018-o
ocorreu “pela falta de comprovação documental de alguns aspectos do objeto conveniado, mas
nada que envolva a comprovação de atuação do impugnado no desvio de recursos ou seu
enriquecimento”, de modo que não houve vício insanável ou ato doloso de improbidade
administrativa; II) o mesmo aconteceu com a Tomada de Contas nº 027.331/2017-2, pois não
“foram constatadas irregularidades formais, como falta de comprovação de planejamento,
ausência de relatórios, cópias de notas fiscais e irregularidades congêneres”, ou seja, “isso nada
tem de irregularidade insanável que seja qualificada como ato doloso de improbidade
administrativa”; III) não houve trânsito em julgado ou caráter de definitividade em ambas as
tomadas de contas, uma vez que o impugnado interpôs recurso de reconsideração, recebido com
efeito suspensivo; IV) a sentença proferida na ação de improbidade administrativa nº 653-
55.2008.8.10.0070, que tramitou perante a comarca de Arari e foi confirmada Tribunal de Justiça
do Maranhão, não concluiu pela existência de atos que importem lesão ao erário ou
enriquecimento ilícito, mas apenas a prática de conduta que atentou contra os princípios da
Administração Pública, inexistindo trânsito em julgado; V) o próprio MDB reconhece que o
processo nº 0004858-18.2010.4.01.3700, em curso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
ainda não foi julgado por órgão colegiado, tendo sido designada pauta para o dia 13.10.2020;
além disso, “a sentença recorrida afirma inexistente a comprovação de enriquecimento ilícito”; VI)
a sentença proferida no feito nº 0004877-24.2010.4.01.3700, confirmada pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (com redução da multa aplicada), “considera que os recursos foram
utilizados em proveito da Administração Pública, a extirpar qualquer hipótese de dano ao erário e
enriquecimento ilícito”, não contemplou a pena de suspensão dos direitos políticos, nem
reconheceu lesão ao patrimônio público/enriquecimento ilícito.
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Sobre a contestação e os documentos que a acompanharam, o Movimento Democrático
Brasileiro – MDB sustentou sua legitimidade ativa, alegando que “ainda que não se conheça da
Impugnação, ainda que esta não seja conhecida como Noticia (SIC) de Inelegibilidade, o juiz
pode indeferir o pedido de registro se tomar conhecimento, POR QUALQUER MEIO, da
existência de óbice à registrabilidade do candidato, mesmo que tal condição tenha sido noticiada
por parte, em tese, ilegítima”. No mérito, ratificou as alegações acerca da suposta inelegibilidade
do impugnado.
 
O Ministério Público opinou pela improcedência da impugnação/notícia de inelegibilidade, bem
como pelo deferimento do registro de candidatura.
 
Eis o relatório. Decido.
 
2) Fundamentação
 
2.1) Da preliminar de ilegitimidade ativa do MDB
 
De acordo com art. 3º, caput, da LC nº 64/90, “caberá a qualquer candidato, a partido político,
coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido
de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada” (grifei)
 
Por sua vez, o art. 6º, §4º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 4º, §4º, da Resolução nº 23.609/19,
estabelecem que “o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de
forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos” (grifei)
 
Isso porque as legendas componentes da coligação passam a obedecer a obrigações e
prerrogativas de uma agremiação, ou seja, funcionam como um só partido político no
relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses intrapartidários (art. 1º,
§6º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 4º, §1º, da Resolução nº 23.609/19).
 
Nesse contexto, revela-se manifesta a ilegitimidade ativa do MDB, uma vez que, embora faça
parte da coligação “O povo quer mudança” (também composta por PSC e PODE – ID nº
14617493, pág. 28), ajuizou, isoladamente, ação de impugnação ao registro de candidatura do
Rui Fernandes Ribeiro Filho.
 
A despeito disso, é certo que “nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode
conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de
elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa” (súmula nº 45 do
TSE).
 
Dessa forma, entendo inexistir vedação para que este juízo examine as questões trazidas aos
autos (de ordem pública), sobre as quais o impugnado se manifestou regularmente.
 
Sobre o tema, José Jairo Gomes leciona que “se no processo de registro é dado ao juiz conhecer
ex officio da ausência de condições de elegibilidade e da presença de causa de inelegibilidade,
não seria a extinção da AIRC por ilegitimidade do impugnante que o impediria de conhecer
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e julgar o pedido de registro de acordo com todos os elementos presentes nos autos”
(Direito Eleitoral, 16ª edição, Atlas: 2020, página 450, grifei).
 
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:
 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. DEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. ILEGITIMIDADE DE PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
RECURSO MINISTERIAL. CUSTUS LEGIS. ILEGITIMIDADE. REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE DOCUMENTOS
JUNTADOS POR PARTE ILEGÍTIMA. REJEITADA. DESPROVIMENTO.
1. Segundo já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão
geral (ARE nº 728.188/RJ), o Ministério Público Eleitoral tem legitimidade
para recorrer de decisão que julga o pedido de registro de candidatura,
mesmo que não haja apresentado impugnação anterior.
2. Nos termos da Súmula nº 45/TSE, "nos processos de registro de
candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de ofício da existência de
causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade,
desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa". Por
conseguinte, ainda que declarada a ilegitimidade ativa ad causam de
partido político coligado para atuar isoladamente, a impugnação pode
ser conhecida como notícia de inelegibilidade.
3. Recurso especial desprovido.
(TSE, RESPE: 21767, Chapada dos Guimarães - MT, Relatora: Luciana
Christina Guimarães Lóssio, Data de Julgamento: 01.12.2016, grifei)
 
AGRAVO REGIMENTAL .  ELEIÇÕES 2018 .  REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA.
PARTIDO ATUANDO ISOLADO. COLIGADO PARA ELEIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
C O N H E C I M E N T O  D E  O F Í C I O .  D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A .
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SEIS
MESES. SECRETÁRIO MUNICIPAL. CANDIDATURA A DEPUTADO
ESTADUAL. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO.
1- O partido coligado não possui legitimidade ativa para manejar,
isoladamente, ação de impugnação em registro de candidatura, nos
termos da jurisprudência sedimentada do Tribunal Superior e Cortes
Regionais. Inteligência do art. 6º, § 4º da Lei nº 9.504/97.
2- Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode
conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da
ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o
contraditório e a ampla defesa.
3- A competência para conhecimento de ofício da matéria que obsta a
registrabilidade é privativa do Juízo a quem compete conhecer originalmente
do Registro de Candidaturas. Precedentes.
4- Não prevalecem os argumentos, ainda que bem formulados, quando não
amparados em arcabouço probatório, mormente se desqualificados pelas
provas documentais existentes nos autos, produzidas pela própria
interessada, mais ainda quando não tenham a validade contestada.
5- Agravo conhecido e improvido.
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(TRE-PA, RCAND: 060050783 Belém - PA, Relatora: Luzimara Costa
Moura, Julgamento: 02.10.2018, grifei)
 
Recurso Eleitoral. Registro de Candidatura. Eleições 2008. Indeferimento.
Preliminar de ilegitimidade ativa de partido político para a ação de
impugnação. Rejeitada. Matéria de ordem pública, que pode ser
reconhecida de ofício. Ainda que o Juiz Eleitoral reconhecesse a
ilegitimidade do partido, poderia ele indeferir o registro do recorrente,
pelos mesmos motivos expostos na inicial. Preliminar de litisconsórcio
unitário necessário. Rejeitada. Inexistência de prejuízo para a parte ao julgar
em separado os pedidos de registro de Prefeito e Vice-Prefeito. Declaração
de inelegibilidade de um candidato não atinge o do outro. Mérito.
Improbidade administrativa. Condenação. Pena de suspensão de direitos
políticos por cinco anos imposta pela sentença. Trânsito em julgado. Falta
da condição de elegibilidade. Art. 14, § 3º, II, da Constituição da República.
Recurso a que se nega provimento.
(TRE-MG, RE: 2834 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Julgamento:
01.09.2008, grifei)
 

Em suma: a ilegitimidade ativa do MDB não impede o exame dos argumentos e provas (sobre os
quais, repita-se, o impugnado teve oportunidade de se defender) por este magistrado.
 
2.2) Da preliminar de ilegitimidade ativa do Partido Podemos
 
No tocante ao Partido Podemos, este juízo, desde a decisão de ID nº 12609429, recebeu a
impugnação ao registro de candidatura de Rui Fernandes Ribeiro Filho como notícia de
inelegibilidade subscrita pelo eleitor Ricardo Jorge Sousa Diniz, uma vez que a sigla,
embora intimada para regularizar sua representação processual através de advogado constituído
por procuração (art. 40, §1º, da Resolução nº 23.609/19), deixou transcorrer in albis o prazo de 24
horas fixado para tal desiderato.
 
Passo, assim, à análise do mérito.
 
2.3) Da condenação no processo nº 653-55.2008.8.10.0070 da comarca de Arari-MA
 
O art. 1º, I, “l”, da LC nº 64/90 dispõe serem inelegíveis “os que forem condenados à suspensão
dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso
do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena” (grifei).
 
No caso em tela, observo que a sentença de ID nº 10883157, págs. 05/09, proferida em
02.04.2019, condenou o impugnado pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no
art. 11, caput, e V, da Lei nº 8.429/92, condenando-o, por conseguinte, nas penas previstas no
art. 12, III, da mesma lei, a exemplo da suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos.
 
O julgamento foi confirmado por unanimidade pela 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de
Justiça do Maranhão na data de 14.10.2019 (ID nº 10883159, págs. 13/18). Contra tal decisão,
o impugnado interpôs recursos especial e extraordinário, os quais inadmitidos (ID nº 10883159,
págs. 02/04 e 05/07), e, posteriormente, agravo de instrumento em recurso especial (ID nº
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14617462).
 
Feitos tais esclarecimentos, entendo não ser caso de inelegibilidade, uma vez que o ato de
improbidade em questão não resultou lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, mas
apenas violação a princípios da Administração Pública.
 
A esse respeito José Jairo Gomes ensina que “a análise contextual da Lei nº 8.429/92 revela que
apenas as hipóteses previstas em seus artigos 9º e 10 são aptas a gerar a inelegibilidade
enfocada, fixando excluídas as decorrentes de infração a princípios da Administração
Pública, previstas no artigo 11 (Direito Eleitoral, 16ª edição, Atlas: 2020, página 320, grifei).
 
Com efeito, a sentença (mantida pela segunda instância, repita-se) foi clara ao pontuar que “não
restou comprovada qualquer lesão ao erário, pois embora os servidores tenham sido
contratados sem concurso público, inexistem notícias de que não tenham desempenhado suas
atividades perante a municipalidade” (grifei) e nada mencionou acerca de possível
enriquecimento ilícito.
 
Mesmo que hipoteticamente tivesse sido constatada essa última hipótese, a inelegibilidade em
comento requer, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a ocorrência cumulativa de lesão ao
erário e enriquecimento ilícito.
 
Nesse sentido:
 

ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO
ESPECIAL. ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
AUSÊNCIA. INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1.Para a incidência da alínea l do art. 1º do inciso I da LC nº 64/90, é
necessária a condenação por ato doloso de improbidade administrativa
que implique, concomitantemente, lesão ao erário e enriquecimento
il ícito,  em proveito próprio ou de terceiro, ainda que tal
reconhecimento não conste no dispositivo da decisão judicial (RO nº
1408-04/RJ, Rel. Min. Maria Thereza, PSESS de 22.10.2014; RO nº 380-
23/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de 11.9.2014).
2. O legislador, após o recebimento de proposta de lei complementar de
iniciativa popular e das conformações realizadas pelo Congresso Nacional,
determinou requisitos cumulativos para o reconhecimento de inelegibilidade
no que concerne à condenação por improbidade administrativa.
3. A elegibilidade é direito fundamental de natureza política, por isso
somente poderá sofrer limitação por determinação constitucional ou por lei
complementar. Na linha da atual jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, as causas de inelegibil idade devem ser interpretadas
restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva in malam partem.
4. Na espécie, o Tribunal de Justiça afastou expressamente o
locupletamento pessoal e reconheceu tão somente a existência de
lesão ao erário, não havendo, portanto, elementos no dispositivo ou na
fundamentação do decisum que permitam aferir a ocorrência de
enriquecimento ilícito, o que impede, na linha da jurisprudência, a
incidência da referida inelegibilidade.
5. Conforme a Súmula nº 41 deste Tribunal Superior, não cabe à Justiça
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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.
6. Nos termos do voto do Ministro Herman Benjamin, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral merece revisão, para eleições vindouras, com a
fixação da tese de que não se exige, para a incidência da inelegibilidade do
art. 1º, I, l, da LC 64/90, que a suspensão de direitos políticos por ato doloso
de improbidade administrativa decorra, cumulativamente, de enriquecimento
ilícito e dano ao erário. Contudo, na ótica da maioria, além de não ser
possível adotar tal interpretação, descabe indicar, desde logo, alteração da
jurisprudência para pleito vindouro, pois não é possível vincular o
entendimento de colegiado cuja composição será diversa, em razão da
renovação natural que é característica desta Justiça.
7. Anotação, apenas a título de sinalização aos jurisdicionados, para que
não se alegue insegurança jurídica, de que a matéria poderá ser objeto de
rediscussão nas próximas eleições.
8. Recurso especial eleitoral a que se dá provimento, para deferir o registro
de candidatura do recorrente.
(TSE, RESPE: 00000493220166260104 Quatá - SP, Relatora: Luciana
Christina Guimarães Lóssio, Julgamento: 18.10.2016, grifei)

 
Portanto, não subsistem os argumentos trazidos pelos impugnantes neste ponto.
 
2.4) Da condenação no processo nº 0004858-18.2010.4.01.3700 da 5ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Maranhão
 
Como detalhado no item 2.3, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da LC nº 64/90, exige,
entre outros requisitos, decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por
ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito.
 
Na situação em apreço, a sentença proferida na ação nº 0004858-18.2010.4.01.3700 da 5ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Maranhão, datada de 01.08.2018 (ID nº 10883165), concluiu pela
prática de atos do impugnado que “se ajustam plasticamente aos tipos da LIA 10 I, VIII e XI e
11 I,” da Lei nº 8.429/92” (grifei).
 
Além disso, destacou que “estas condutas mostraram-se lesivas ao erário do município de Arari –
e assim aos patrimônios da União e do FNDE -, impondo-se, por singelo corolário, a aplicação
das sanções descritas na LIA 12 II, sendo desnecessária a comprovação de que o Réu
tenha sido beneficiado com esses recursos, ou seja, que tenha enriquecido ilicitamente; o
enriquecimento ilícito insere-se em tipo específico, encartado na LIA 9º”.
 
Como se vê, o julgado não consignou que o impugnado se locupletou ilicitamente (art. 9º), tanto
que sua condenação foi calcada no art. 12, II, da Lei nº 8.429/92, o qual versa sobre os ilícitos do
art. 10, da mesma lei.
 
A ausência de concomitância de lesão ao erário e enriquecimento ilícito inviabiliza a configuração
da inelegibilidade em comento.
 
Não bastasse isso, o impugnado interpôs apelação, cuja sessão de julgamento foi designada para
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13.10.2020, não havendo informações, até o momento, acerca de sua realização, o que
também impede a caracterização da hipótese do art. 1º, I, “l”, da LC nº 64/90.
 
2.5) Da condenação no processo nº 0004877-24.2010.4.01.3700 da 3ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Maranhão
 
Analisando os autos, verifico que a sentença do processo nº 2009.37.00.009259-52 (data:
05.08.2013), que tramitou na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, concluiu pela
prática do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, da Lei nº 8.429/92 e condenou o
impugnado nas seguintes penas: I) proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais/creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por 03 anos, a contar do trânsito em julgado; II)
multa civil no valor correspondente a três vezes a maior remuneração recebida durante o
mandato (ID nº 14617481)
 
A apelação interposta foi parcialmente provida no dia 02.08.2016, apenas para reduzir o montante
da multa para uma vez e meia a remuneração percebida pelo impugnante (ID nº 14617487), o
qual, irresignado, interpôs recurso especial, inadmitido em 09.09.2019 (ID nº 14617488).
 
Embora inexista certidão de trânsito em julgado, não restam dúvidas sobre a ocorrência de
julgamento proferido por órgão judicial colegiado.
 
No entanto, a inelegibilidade em tela não restou configurada: a) a uma, porque a sentença nada
dispôs acerca de enriquecimento ilícito e reputou não ter sido demonstrado prejuízo ao
erário; b) a duas, porque não houve sanção de suspensão dos direitos políticos (a sentença
consignou, expressamente, que “a jurisprudência já pacificou o entendimento de que não existe
a obrigação de se aplicar cumulativamente todas as penas previstas no art. 12 da Lei nº.
8.429/92, as quais devem ser fixadas e dosadas segundo a natureza, a gravidade e as
consequências da infração” - ID nº 14617481, pág. 06, grifei).
 
Acerca da matéria, José Jairo Gomes leciona que “para a suspensão de direitos políticos, é
preciso que essa sanção conste de forma expressa do dispositivo da sentença, pois ela não
decorre automaticamente do reconhecimento da improbidade na fundamentação do decisum”
(Direito Eleitoral, 16ª edição, Atlas: 2020, página 319, grifei).
 
2.6) Da tomada de contas especial nº 027.331/2017-2 e 031.768/2018-0
 
O art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90 considera inelegíveis “os que tiverem suas contas relativas ao
exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato
doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se
esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no
inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição”.
 
A tomada de contas especial nº 027.331/2017-2 foi instaurada pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação-FNDE/Ministério da Educação em desfavor de Rui Fernandes
Ribeiro Filho, prefeito de Arari no período de 2001 a 2004, em razão da impugnação total das
despesas do Convênio 804283/2003, cujo objeto consistia na assistência financeira direcionada à
execução de ações, visando a melhoria da qualidade do ensino oferecido aos alunos do ensino
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fundamental, voltadas e formação continuada de professores, com vigência estipulada para o
período de 5/12/2003 a 1/6/2004.
 
Os ministros do Tribunal de Contas da União rejeitaram as teses de defesa do impugnado e
julgaram irregulares suas contas, condenando-o, em 09.04.2019, ao pagamento de quantia a ser
recolhida aos cofres do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (ID nº 14614987).
 
Já a tomada de contas especial nº 031.768/2018-0 também foi promovida pelo FNDE e decorreu
de impugnação total das despesas referentes à execução dos recursos do Convênio nº
826013/2003, firmado para “assistência financeira direcionada à execução de ações em
conformidade com o Plano de Trabalho aprovado, visando à melhoria da qualidade do ensino
oferecido aos alunos do(a) ENSINO FUNDAMENTAL”.
 
O julgamento no âmbito do TCU ocorreu em 19.11.2019 e rejeitou os argumentos defensivos,
condenando o impugnado ao adimplemento de valores a serem recolhidos aos cofres do FNDE
(ID nº 14614984).
 
Pois bem. Sem maiores delongas, constato que, também aqui, não há inelegibilidade a ser
reconhecida.
 
Isso porque o impugnado, na data de 07.08.2019 e 12.02.2020, manejou “recursos de
reconsideração”, com efeito suspensivo (art. 33, caput, da Lei nº 8.443/92), contra ambas as
decisões (ID’s nº 14614977 e 14614978), os quais foram recebidos pelos relatores, como se vê
nos ID’s nº 1461490, pág. 03 e nº 14614982, pág. 03.
 
Portanto, inexiste decisão irrecorrível, ou seja, final/irretratável, da qual não caiba mais recurso
visando a sua modificação.
 
Nesse sentido:
 

"Eleições 2012. Registro de candidatura. Prefeito. Deferimento. Recurso
Especial. Inelegibilidade. Art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/90.
Recurso de reconsideração. Efeito suspensivo.
1. O recebimento do recurso de reconsideração perante a Corte de
Contas com efeito suspensivo afasta o caráter definitivo da decisão e,
consequentemente, a inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1º da
LC nº 64/90.
2. A juntada de documentos após a interposição do recurso especial
diretamente neste tribunal não é admitida, a teor do que dispõem os arts.
258 e 280 do Código Eleitoral. Agravo a que se nega provimento".
(TSE, AgR-REspe nº 5844, Relator: Henrique Neves da Silva, Julgamento:
17.12.2012)
 
Registro de candidatura. Prefeito. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da Lei
Complementar nº 64/90. Não provimento.
1. O órgão competente para julgar as contas de prefeito, sejam contas
anuais ou como ordenador de despesas, é a Câmara Municipal, conforme
art. 31 da Constituição Federal. Precedentes. Na espécie, as contas anuais
do recorrido, relativas ao cargo de prefeito nos exercícios 2002 e 2005,
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foram aprovadas pela Câmara de Vereadores, não havendo falar, portanto,
em inelegibilidade.
2. A existência de recurso de reconsideração, recebido com efeito
suspensivo e ainda não julgado no Tribunal de Contas, afasta a
inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90 por ausência de decisão
definitiva do órgão competente. Precedentes. No caso dos autos, não há
decisão definitiva sobre as contas anuais do exercício financeiro de 2008
nem com relação às contas referentes a convênio federal, em virtude de
recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, pendente de julgamento
no TCE/PB e no TCU, respectivamente.
3. O órgão competente para julgamento da prestação de contas relativas a
convênios federais é o Tribunal de Contas da União, e não o do Estado.
4. Agravo regimental não provido.
(TSE, AgR-REspe nº 10402, Relatora: Nancy Andrighi, Julgamento:
08.11.2012, grifei)
 
ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIDO. ART. 1º, I,
G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO. INSPEÇÕES EM OBRAS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS
LICITATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTAS ANUAIS E DE GESTÃO.
TOMADA DE CONTAS ANUAIS JULGADAS IRREGULARES PELO TCU.
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO.  EFEITO
S U S P E N S I V O .  N Ã O  I N C I D Ê N C I A  D A  I N E L E G I B I L I D A D E .
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Não havendo julgamento pela irregularidade de contas anuais ou de gestão
do Chefe do Executivo municipal pela Câmara de Vereadores, mas simples
processos específicos de atos de gestão, descabe falar na incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, g, da LC 64/90. A interposição do
recurso de reconsideração perante a Corte de Contas com efeito
suspensivo afasta o caráter definitivo da decisão e, consequentemente,
a inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90.
Precedente:REspe - Recurso Especial Eleitoral nº 41160.
(TRE-PB, RE: 22088 Conde - PB, Relator: Ricardo da Costa Freitas,
Julgamento: 28.09.2016, grifei)

 
A esse respeito, a certidão de ID nº 11727228, pág. 03, emitida pelo Tribunal de Contas da União
em 26.09.2020, e com validade de 30 dias, informa que o impugnado não consta da relação de
pessoas físicas com contas julgadas irregulares, para fins de declaração de
inelegibilidade.
 
3) Dispositivo
 
Pelo exposto: a) com base no art. 485, VI, reconheço a ilegitimidade ativa do Movimento
Democrático Brasileiro – MDB; b) com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a
notícia de inelegibilidade apresentada por Ricardo Jorge Sousa Diniz.
 
Além disso, presentes as condições de elegibilidade e ausentes causas de inelegibilidade,
DEFIRO o pedido de registro de candidatura de RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO ao cargo
de Prefeito, sob o número 14, com a seguinte opção de nome: RUI FILHO.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Interposto eventual
recurso, cumpra-se na forma disposta no art. 59 da Resolução TSE nº 23.609/19. Após o trânsito
em julgado, arquive-se.
 
Arari – MA, 23 de outubro de 2020.

Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior
    Juiz da 27ª Zona Eleitoral

Num. 20449146 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: LUIZ EMILIO BRAÚNA BITTENCOURT JÚNIOR - 23/10/2020 16:50:14
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102316501410800000018786901
Número do documento: 20102316501410800000018786901


	Sentença | NUM: 20449146 | 23/10/2020 16:33

