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JUSTIÇA ELEITORAL 
 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO CASTRO PI 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600119-21.2020.6.18.0059 / 059ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINO
CASTRO PI 
IMPUGNANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ, COLIGAÇÃO "COM DEUS E O POVO UNIDOS
DE NOVO" 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO - PI2975 
IMPUGNADO: WALTER FERNANDES DA COSTA, PARTIDO LIBERAL - SANTA LUZ - PI - MUNICIPAL 
Advogado do(a) IMPUGNADO: FRANCISCO EVALDO SOARES LEMOS MARTINS - PI11380 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

RELATÓRIO
Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA interposto pela COLIGAÇÃO
COM DEUS E POVO UNIDOS DE NOVO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face
de WALTER FERNANDES DA ROCHA, candidato ao cargo de vice-prefeito do município de
Santa Luz/PI.
Os impugnantes afirmam que o impugnado incidiu na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, “g” da Lei Complementar nº 64/90, pois teve suas contas relativas ao cargo de Presidente da
Câmara municipal de Santa Luz/PI referente ao ano de 2015 rejeitadas pelo Tribunal de Contas
do Estado do Piauí por irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade
administrativa. Juntam documentos.
Citado, o impugnado ofereceu contestação onde alega, em preliminar, defeito na representação
da Coligação impugnante. No mérito, admite que teve suas contas relativas ao cargo de
Presidente da Câmara municipal de Santa Luz/PI referente ao ano de 2015 rejeitadas pelo
Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Argumenta que “a decisão proferida pelo TCE-PI em
desfavor do Impugnado diverge das decisões proferidas pela Corte de Contas em outros
processos semelhantes. Ressalte-se que decisão do Tribunal de Contas, no caso da Câmara
Municipal de Santa Luz, exercício de 2015, não teve razão plausível e foi baseada em meras
irregularidades formais, sem qualquer preocupação com a busca pela realidade dos fatos.” (id.
15322295). Acrescenta que as irregularidades que cometera não são insanáveis. Por fim, discorre
argumentos para reformar a decisão do TCE. Junta documentos.
Éo relatório. DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
DA PRELIMINAR DE DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO
O impugnado afirma que a coligação impugnante não juntou aos autos cópia do “ata constitutiva
da coligação, o edital de convocação, bem como a ata que homologou a referida convenção,
além de não constar documento comprobatório da indicação do Sr. José Luís Martins Leal, pelos
partidos coligados como representante da coligação” (id. 15322295). Diz que referidos
documentos são essenciais para a propositura do feito e sua ausência enseja a extinção do
mesmo sem apreciação do mérito.
Contudo, não há norma que obrigue a apresentação de referidos documentos, não sendo,
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portanto, essenciais para a propositura da lide, razão pela qual REJEITO a presente preliminar.
DO MÉRITO
No mérito, os impugnantes afirmam que o impugnado teve suas contas relativas ao cargo de
Presidente da Câmara municipal de Santa Luz/PI referente ao ano de 2015 rejeitadas pelo
Tribunal de Contas do Estado do Piauí por irregularidade insanável que configura ato doloso de
improbidade administrativa, incidindo, portanto, na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, l,
“g” da Lei Complementar 64/90, que determina:

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; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

O dispositivo prever as seguintes condições para que configuração da inelegibilidade em
comento: (a) a existência de prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas; (b) o julgamento e a rejeição ou desaprovação das contas; (c) a detecção de
irregularidade insanável; (d) que essa irregularidade caracterize ato doloso de improbidade
administrativa; (e) decisão irrecorrível no âmbito administrativo (f) emanada do órgão competente
para julgar as contas.
Analisando os documentos que instruem o processo, constato que o impugnado prestou contas
quando exercia o cargo de Presidente da Câmara municipal de Santa Luz/PI referente ao ano de
2015, e, por força do Acórdão nº 2.122/17 (id. 10933635), estas foram rejeitadas pelo Tribunal de
Consta do Estado do Piauí, órgão competente para apreciar as contas do Presidente da Câmara
Municipal, nos termos do art. 71, II c/c art. 75 ambos da Constituição Federal. Referida decisão
transitou em julgado conforme se constata pelo documento de id. 10934430.
Resta ainda saber se a irregularidade apontada pelo TCE é insanável e se configura ato doloso
de improbidade administrativa. Analisando o conceito de “irregularidade insanável”, leciona JOSÉ
JAIRO GOMES:

Insanáveis, frise-se, são as irregularidades graves, decorrentes de condutas
perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias à lei ou ao interesse público;
podem causar dano ou prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, ou ferir
princípios constitucionais reitores da Administração Pública.
(In. Direito Eleitoral. 16ª ed. 2020, Atlas).

Dito isto, volto a analisar o Acórdão nº 2.122/17 (id. 10933635) e constato que as irregularidades
apontadas pela corte de contas que ensejaram a desaprovação foram as seguintes (id.
10933635):

a) Envio extemporâneo da prestação de contas mensal; b) Peças ausentes;
c) O Saldo Disponível apurado diverge a menor do somatório dos saldos das
contas Caixa e Bancos, registrado na contabilidade, em R$ 1.579,94; d)
Fragmentação de despesas: Serviços contábeis: R$ 21.000,00; e)
Pagamento de despesas com juros e multas do INSS; f) Variação no
subsídio sem envio de norma legal.

Das várias irregularidades apontadas, destaca-se a fragmentação de despesas; o pagamento
de despesas com juros e multas do INSS; e a variação no subsídio sem envio de norma
legal. Tais infrações geram inegável dano/prejuízo ao erário público que teve de despedir valores
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por conduta irregular do gestor da câmara municipal. Tais fatos enquadra-se no conceito de
irregularidade insanável exposto pela doutrina acima citada, especialmente em razão pelo dano
ao erário causado. Ressalto ainda que tanto o TRE-PI quanto o TSE já consideraram a
“fragmentação de despesas” irregularidade insanável nos termos do art. 1º, l, “g” da Lei
Complementar 64/90. Neste sentido, cito o seguinte julgado no qual o TSE confirma decisão
proferida no TRE-PI: TSE - RESPE: 1869420166180020 Nova Santa Rita/PI 86882016, Relator:
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data de Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão - 30/09/2016.
Por fim, resta saber se tais atos podem configurar “ato doloso de improbidade administrativa”.
Sobre o tema cito ainda JOSÉ JAIRO GOMES:

Além de insanável, a caracterização da inelegibilidade em apreço ainda
requer que a irregularidade “configure ato doloso de improbidade
administrativa”. Assim, ela deve ser insanável e constituir ato doloso de
improbidade administrativa. Não é exigida a prévia condenação do agente
por ato de improbidade administrativa, tampouco que haja ação de
improbidade em curso na Justiça Comum. Na presente alínea g, o requisito
de que a irregularidade também configure “ato doloso de improbidade
administrativa” tem a única finalidade de estruturar a inelegibilidade. Logo, é
a Justiça Eleitoral a única competente para apreciar essa matéria e qualificar
os fatos que lhe são apresentados, afirmando se a irregularidade apontada é
ou não insanável, se configura ato doloso de improbidade administrativa e
se constitui ou não inelegibilidade. Isso é feito exclusivamente com vistas ao
reconhecimento de inelegibilidade, não afetando outras esferas em que os
mesmos fatos possam ser apreciados. Destarte, não há falar em
condenação em improbidade administrativa pela Justiça Eleitoral, mas
apenas em apreciação e qualificação jurídica de fatos e circunstâncias
relevantes para a estruturação da inelegibilidade em apreço. Note-se,
porém, que, havendo condenação emanada da Justiça Comum, o juízo de
improbidade aí afirmado vincula a Justiça Eleitoral; esta não poderá negar a
existência de improbidade, principalmente se houver trânsito em julgado da
respectiva decisão, sob pena de haver injustificável contradição na jurisdição
estatal.
(In. Direito Eleitoral. 16ª ed. 2020, Atlas).

Analisando as irregularidades apontadas pelo Acórdão nº 2.122/17 (id. 10933635), em especial a
fragmentação de despesas, observo que a corte de contas atestou (id. 10301641):

2.2.8.4 Fragmentação de despesas:
- Serviços contábeis: R$ 21.000,00
O gestor alega que, em relação a este item, a contratação do profissional de
contabilidade Hudson Coelho Rosal teve como objetivo a consultoria em
contabilidade de prestar contas à Câmara Municipal de Santa Luz e tratou-
se de um processo de inexigibilidade, pois são profissionais de notório saber
e serviços de natureza singular. No entanto, conforme informa a DFAM, o
gestor não apresentou nenhuma documentação que comprove a realização
do procedimento de inexigibilidade aos autos. Além disso, em consulta ao
sistema Licitações Web, a DFAM verificou que não há o cadastro do referido
procedimento.

Veja-se que a fragmentação de despesas feita pelo impugnado teve como escopo, segundo
consta na decisão acima, fraudar o processo licitatório de forma que fosse possível realizar
procedimento de inexigibilidade de licitação. Referida conduta do impugnado se adequa a norma
prevista no art. 10, VIII da Lei 8.429/92. Ademais, presente o dolo, pois o impugnado informou
que ao TCE que seria feito o processo de inexigibilidade de licitação, sem, contudo, comprovar
que o tenha de fato feito.
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Acrescento, que a jurisprudência eleitoral é pacífica quando a configuração de irregularidade
insanável e ato doloso de improbidade administrativa a violação à Lei de Licitações. Neste
sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR nº 64/90.
INCIDÊNCIA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. DESRESPEITO AO
LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. LICITAÇÃO. DISPENSA INDEVIDA.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO.
1.  A incidência das disposições da LC nº 135/2010 a fatos anteriores à sua
vigência não provoca ofensa ao princípio da irretroatividade das leis,
tampouco ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e à
segurança jurídica. Precedentes.
2.  Não há falar em violação ao art. 275 do Código Eleitoral, porquanto a
Corte Regional manifestou-se de forma fundamentada sobre a alegada
omissão no que tange à tese defensiva que invocava a improcedência das
ações de improbidade ajuizadas com fundamento na rejeição das contas
objeto dos presentes autos.
3.  Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o
descumprimento do disposto no artigo 29-A, da Constituição Federal e
nas disposições da Lei de Licitações configura ato doloso de
improbidade administrativa apto a atrair a inelegibilidade prevista no
art. 1°, I, g, da LC n° 64/90. Precedentes" (AgR-RO nº 709-18/SP, Rel.
Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, PSESS de 4.11.2014 - grifei).
4.  A análise do ato doloso de improbidade administrativa pela Justiça
Eleitoral implica juízo em tese, de modo que o dolo é o genérico.
Precedente.
5.  A teor do entendimento prevalecente nesta Corte Superior, "os fatos
supervenientes que afastem as inelegibilidades listadas no art. 1º, I, da LC
nº 64/90 só podem ser considerados se ocorridos até a data da diplomação
dos eleitos" (REspe nº 20-26/MG, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de
3.8.2016).
6.  Na linha da remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a
mera reiteração de teses recursais - hipótese vertente - inviabiliza o êxito do
agravo regimental.
7.  Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 8673, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 120,
Data 22/06/2017, Página 54/55).
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA -  IMPUGNAÇÃO -  CONTAS REJEITADAS - -
FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, À LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL, À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS -
INELEGIBILIDADE - INCIDÊNCIA.
 1.   Constituem irregularidades insanáveis configuradoras de atos
dolosos de improbidade administrativa, que atraem a inelegibilidade, a
abertura de crédito adicional sem autorização legislativa ou em
excesso, a realização de gastos com pessoal acima do limite legal
estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem ainda, a
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realização de procedimentos licitatórios em violação aos preceitos da
Lei nº 8.666/93, como a fragmentação de despesas objetivando
modificar a modalidade licitatória prevista naquela lei.
 2.   Igualmente incide na inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, alínea "g",
da LC 64/90, o agente público que pratique semelhante tipo de
irregularidades na contratação de servidores sem a realização do processo
seletivo simplificado, quando a hipótese fática contemplar a previsão legal,
bem ainda, a contratação de obrigação de despesas sem disponibilidade
financeira e ausência de transparência nas contas públicas, em desrespeito
à Lei de Responsabilidade Fiscal.
(Embargos de Declaração em Registro de Candidatura n 53441, ACÓRDÃO
n 24355 de 21/08/2014, Relator(aqwe) MARIA HELENA GARGAGLIONE
PÓVOAS, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Volume 12:07, Data
21/08/2014)

Ressalto, por oportuno, que a tese do impugnante de que a decisão do TCE-PI viola precedentes
da própria corte de contas, além dos argumentos expostos para descaracterizar a irregularidade
de suas contas, não devem ser apreciados por esta justiça eleitoral. Neste sentido, dispõe a
Súmula 41 do 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”.
Resta, pois, bem demonstrado que impugnado teve suas contas relativas ao cargo de Presidente
da Câmara municipal de Santa Luz/PI referente ao ano de 2015 rejeitadas por decisão irrecorrível
proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (órgão competente) por irregularidade
insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Demonstrada, pois, a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, l, “g” da Lei Complementar 64/90.
DISPOSITIVO
Com estes fundamentos, julgo PROCEDENTE o pedido de impugnação e em consequência
INDEFIRO o registro da candidatura de WALTER FERNANDES DA ROCHA, com fulcro no art.
1°, I, g, c/c art. 7°, parágrafo único, da Lei Complementar 64/90.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Preclusas as vias impugnatórias, baixe e arquive.
 
Cristino Castro, data registrada no sistema.

ANDERSON BRITO DA MATA
Juiz Eleitoral da 59ª Zona Eleitoral do TRE-PI 
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