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JUSTIÇA ELEITORAL
Juízo da 015ª ZONA ELEITORAL DE BORBA AM

 
PROCESSO n . 0600069-20.2020.6.04.0015 – Classe REGISTRO DE CANDIDATURA
(11532)
REQUERENTE: JOSE MARIA DA SILVA MAIA, REAGE BORBA (14-PTB / 22-PL /
43-PV) DE BORBA-AM
 

SENTENÇA
 

Trata-se de pedido de registro de candidatura (RRC) de JOSE MARIA DA SILVA
MAIA, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 14,  pela Coligação

REAGE BORBA (14-PTB / 22-PL / 43-PV), no Município de BORBA.
Juntou todos os documentos exigidos pela legislação eleitoral (fls. 2/10).

Após a publicação do edital, houve impugnação pelo candidato a prefeito Simão
Peixoto Lima, Coligação De Novo Com o Povo Para o Trabalho Continuar, sob
alegação, em síntese, de ter sido suas contas reprovadas pela Câmara Municipal de
Borba, após parecer definitivo (sem recurso com efeito suspensivo) do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas, requerendo, ao final, a procedência da ação e
declaração de inelegibilidade do impugnado com o consequente indeferimento do seu
registro de candidatura (fl. 14). Juntou documentos (fls. 15/20).
De igual modo a Coligação Agora É a Vez do Povo apresentou impugnação ao registro
do candidato, alegando, em síntese, a ausência de certidões de objeto e pé de
processos constantes de sua certidão para fins eleitorais do 1º grau da Justiça Federal
e a inelegibilidade decorrente da incidência do art. 1º, inc. I, alínea g, da LC 64/1990,
em razão da desaprovação de suas contas de 2013 por diversas irregularidades
insanáveis configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa, requerendo,
ao final, o reconhecimento da inelegibilidade do candidato e indeferimento do seu
registro de candidatura (fl. 24). Juntou documentos (fls. 25/42).
Juntada de certidões pelo impugnado (fls. 45/47).
O candidato contestou as duas impugnações, reforçando a juntada das certidões de
objeto e pé alegando, em síntese, que está evidenciado o não preenchimento dos
requisitos estabelecidos na alínea “g” do inciso I do artigo 1º da LC nº. nº. 64/1990
aptos a tornar o impugnado inelegível, bem como não se vislumbra a existência de
qualquer irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa sobre as contas do impugnado, requerendo, ao final, a improcedência
das impugnações e o deferimento do registro de candidatura (fls. 49 e 72). Juntou
documentos (fls. 50/68 e 72/89).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido
de registro de candidatura (fl. 43).
É o relatório. Decido.
De início cabe mencionar que este Juízo preza pela isonomia no processo eleitoral,
adotando postura neutra visando evitar condutas tendentes a favorecer determinados
atores em detrimento de outros.
A falta de oportunidade para juntar documentos alegada pelo candidato é destituída de
fundamento e baseada na equivocada compreensão do processamento do registro de
candidatura.
Tendo o candidato apresentado toda a documentação exigida pela legislação eleitoral
no ato do requerimento do registro, desnecessário se faz abrir prazo para diligência,
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ante a inexistência de ausência documental.
As certidões do candidato foram contestadas em sede de impugnação (fl. 24) e ele
citado para se defender (fl. 44), sendo esse o momento processual para falar nos
autos, nos termos do art. 41 da Resolução TSE n. 23.609/2019 (Lei Complementar n°
64/1990, art. 40).
Portanto, foram garantidos o contraditório e ampla defesa.
 

Das Impugnações ao Registro de Candidatura
Impugnação quanto às certidões criminais

O candidato, antecipando-se à intimação, apresentou certidões criminais de objeto e
pé da Justiça Federal onde descreve a natureza da ação e a situação em que se
encontra, sem trânsito em julgado, não havendo contestação dos impugnantes quanto
à sua veracidade, pelo que tenho como regular e apta a comprovar o preenchimento
do requisito para o registro nesse aspecto em particular.
 
Impugnação quanto à reprovação das contas pela Câmara Municipal de Borba,
após parecer definitivo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
A arrecadação e a despesa dos recursos públicos exigem rigoroso controle interno e
externo. Com efeito, é através do controle que a sociedade pode fiscalizar se o gestor
público está em sintonia com as prioridades e os anseios da população.
A jovem democracia brasileira demanda o fortalecimento das instituições que
promovem a fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos.
Neste sentido, a partir da Constituição Brasileira de 1988, órgãos como o Ministério
Público e o Tribunal de Contas ganharam especial relevo para garantir a correta
gestão da coisa pública, combatendo a corrupção e o desvio de dinheiro público.
As atribuições dos Tribunais de Contas não podem e nem devem ser objetos de ação
inibitória por parte de qualquer dos Poderes Estatais ou de Agentes Públicos. Além
das funções fiscalizatória e sancionatória, os Tribunais de Contas tem também
relevante caráter educativo e moralizador.
A rejeição de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 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, é causa de inelegibilidade, in verbis:
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;
A simples leitura da alínea “g”, inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar 64/90 conduz a
interpretação de dois tipos de rejeição de contas: a) Rejeitadas por irregularidades
graves, que causam dano ao erário, sendo-lhes determinado o ressarcimento aos
cofres públicos de certa quantia e que configure ato doloso de improbidade; b)
Rejeitadas por irregularidades sanáveis, sendo-lhes aplicada multa.
A referida causa de inelegibilidade tem por fundamento as regras dos arts. 15, V, e 37,
§ 4º, ambos da Constituição Federal. Portanto, irregularidade insanável significa ato de
improbidade administrativa para fins da alínea “g”, inciso I, do art. 1º, da Lei
Complementar 64/90.
Pode-se afirmar, portanto, que, em não se apontando a existência de improbidade
administrativa ou lesão aos cofres públicos, o ato de não aprovação das contas, por si
só, não leva ao indeferimento do registro de candidatura, com base no referido
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dispositivo da chamada Lei da Ficha Limpa.
Ademais, impõe-se como requisito para inelegibilidade que haja decisão irrecorrível
do órgão competente, no caso o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ou no
caso de decisão irrecorrível, haja suspensão ou anulação pelo Poder Judiciário.
Desta forma, o chamado trânsito em julgado administrativo é essencial para gerar a
inelegibilidade do candidato. Neste mesmo sentido, destaco decisão do Tribunal
Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba:
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÃO 2010. DEPUTADA FEDERAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO. REJEIÇÃO DE CONTAS. LC Nº 64/90, ART. 1º, I, g. AÇÃO DE
REVISÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO TCE. INELEGIBILIDADE
SUSPENSA. DESPROVIMENTO. 1. Na espécie, a ação de revisão proposta no Tribunal de
Contas do Estado, recebida com efeito suspensivo, afasta a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90. 2. Recurso ordinário desprovido. (TSE - RO: 53181 TO,
Relator: Min. JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/04/2014, Data de
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 85, Data 09/05/2014, Página 47)
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CHAPA MAJORITÁRIA.
DEFERIMENTO. RECURSO CONTRA O VICE-PREFEITO. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO
DE CONTAS DA PREFEITA PELO TCE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO. PROVIMENTO. - Não se conhece de recurso contra o vice-prefeito quando o
recorrente não aponta nenhuma inelegibilidade em seu desfavor. - O pedido de reconsideração
manejado junto ao TCE suspende os efeitos de decisão que rejeitou as contas de prefeito,
inclusive com relação à inelegibilidade cominada. - Recurso desprovido, para manter a
decisão de primeiro grau que deferiu o registro da chapa majoritária. (TRE-PB - RE: 632 PB,
Relator: NADIR LEOPOLDO VALENGO, Data de Julgamento: 01/09/2008,  Data de Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/09/2008)
Acertada a colocação do Ministério Público Eleitoral, no exercício da função
fiscalizatória e do correto cumprimento do ordenamento jurídico, ao afirmar que "em
que pese ter havido o julgamento pelo Poder Legislativo Municipal pela reprovação
das contas do Impugnado, por meio do Decreto Legislativo nº 524/2020, tal ato
administrativo fora suspenso por decisão Liminar no MS nº 04006263-
94.2020.8.04.0000, pelo e. TJAM, a qual ainda, segundo prévia consulta no sistema
SAJ, continua produzindo seus efeitos, porque não fora ainda revogada, se aplicando,
portanto, a exceção do art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90, já que o ato administrativo fora
suspenso por decisão judicial...".
E ainda, citando jurisprudência do TSE "Em primeiro lugar, é lícito salientar que,
segundo a jurisprudência do e. Tribunal Superior Eleitoral, não cabe a Justiça Eleitoral
examinar o mérito das decisões proferidas pelas Cortes de Contas, não competindo à
esta Especializada se aprofundar no acerto ou desacerto de suas decisões (TSE. AgR
no REEsp nº 48280. Min, Laurita Vaz), razão pela qual, não se abre espaço, nestas
insatisfações, debater sobre o mérito das condenações que levaram à reprovação das
contas do então gestor."
Desta feita, com a análise da documentação carreada nos autos, verifico que o nome
do candidato não consta de lista de inelegíveis enviada pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas, disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
Ademais, a reprovação das contas do impugnado, por meio do Decreto Legislativo nº
524/2020, fora suspensa por decisão Liminar no MS nº 04006263-94.2020.8.04.0000,
pelo e. TJAM, conforme documento de fl. 70.
Portanto, não há que se falar em decisão irrecorrível apta a gerar a inelegibilidade do
candidato.
Diante do exposto, em não havendo comprovação de decisão irrecorrível do órgão
competente, sendo ainda suspenso o ato de reprovação das contas do impugnado
realizada pela Câmara Municipal de Borba, por força de liminar em mandado de
segurança, e, de acordo com o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
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IMPROCEDENTE as impugnações propostas pelo pelo candidato a prefeito Simão
Peixoto Lima e pela Coligação Agora É a Vez do Povo, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, I do CPC.
 

Do Registro de Candidatura
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado.
O candidato supriu as irregularidades, instruído com a documentação exigida pela
legislação pertinente.
As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa
de inelegibilidade.
ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura (RRC) de JOSE MARIA
DA SILVA MAIA, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 14,  pela 
Coligação REAGE BORBA (14-PTB / 22-PL / 43-PV), no Município de BORBA, com a
seguinte opção de nome: BAÍA.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Borba, 21 de outubro de 2020.
 

LEONARDO MATTEDI MATARANGAS
Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral
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