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NOTICIANTE: JOAO FRANCISCO MENDES MEDRADO 
Advogado do(a) NOTICIANTE: KEMILLY MIRANDA DE MESQUITA - PI15566 
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CURRAIS - PI MUNICIPAL 
Advogado do(a) NOTICIADO: DIOGO JOSENNIS DO NASCIMENTO VIEIRA - PI8754 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 

 Vistos, etc...
 

Trata-se de notícia de inelegibilidade, ajuizada pelo cidadão JOÃO FRANCISCO
MENDES MEDRADO, em face de JOAQUIM ARISTEU FIGUEIREDO DA FONSECA, candidato
a Prefeito do Município de Currais-PI, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
devidamente qualificado nos autos.

Alega, em síntese, que o noticiado teve suas contas do exercício de 2012
reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), no bojo do processo TCE N°
52865/2012. Ademais, tais contas se sujeitaram a julgamento da Câmara Municipal de Currais,
que decidiu pela manutenção da reprovação das contas, nos termos do relatório técnico emitido
pela corte de contas.

Em consequência, narra-se que foi editado o Decreto Legislativo n° 001/2020
(anexado sob ID n° 4232973), que materializou o julgamento efetuado pela Câmara Municipal de
Currais-PI.

Requer a procedência do pedido, para que seja indeferido o pedido de registro de
candidatura do ora candidato a prefeito, com fulcro no art. 1°, I, alínea “g” da Lei Complementar
n° 64/1990.         

Citado o noticiado, apresentou contestação no prazo legal. Alega o mesmo que a
reprovação de suas contas do exercício de 2012 decorreu de ato manifestamente nulo, em
função de os julgamentos realizados pelo Poder Legislativo Municipal terem descumprido normas
previstas na Constituição Federal de 1988 e no Regimento Interno da própria Casa
Legislativa.            

Informa o noticiado, ainda, que por conta de tais irregularidades, ingressou com 
Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo com Pedido de Liminar junto ao órgão competente da
Justiça Comum. Aduz ainda que, em decorrência de tal pleito, foi proferida, pelo Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Piauí, Decisão Liminar (anexada sob ID n° 11712480), a qual suspendeu
os efeitos dos atos administrativos proferidos pela Câmara Municipal referentes ao julgamento
das prestações de contas do gestor municipal dos exercícios financeiros de 2009, 2010, 2011 e
2012.

Preliminarmente, suscita o noticiado a ilegitimidade do autor, em virtude de se tratar
de partido coligado, que, em tese, não poderia agir de maneira isolada. Além, suscita ainda a
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intempestividade da notícia, em virtude de, conforme alega, ter sido apresentada antes mesmo da
publicação do Edital referente à candidatura do noticiado.

No mérito, manifesta-se pela inexistência de inelegibilidade, em virtude: da
inexistência de irregularidade insanável de ato doloso de Improbidade Administrativa e da
Suspensão/Anulação da Decisão Legislativa que reprovou as contas do exercício de 2012.
Salienta que o candidato cumpre todos os requisitos constitucionais, devendo, pois ser
considerado elegível. No mais, requer a improcedência da impugnação e o julgamento pelo
deferimento do registro de candidatura.

Ausente a necessidade de abertura de instrução probatória, face à inexistência de
pedido de provas testemunhais ou documentais, dispensadas alegações, e aberto prazo para
manifestação acerca da contestação, conforme Resolução TSE n° 23609/2019, art. 43, §4°.

Em sua manifestação. o noticiante reforça a gravidade das condutas constantes do
parecer Técnico emitido pela Corte de Contas e alega que os argumentos apresentados pelo
noticiado na Contestação não merecem prosperar, em virtude de a decisão que determinou a
suspensão dos efeitos dos decretos legislativos ter sido revogada pelo próprio Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí, conforme Decisão anexada aos autos sob ID n° 13443609.

Aduz, ao final, o Ministério Público Eleitoral (MPE) que é patente a inelegibilidade
em comento, em virtude da reprovação das contas do sr. Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca
por decisão irrecorrível da Câmara Municipal, somada a isso a decisão que manteve os efeitos da
decisão proferida pelo juízo de piso da justiça comum, mantendo assim os efeitos do Decreto
Legislativo. No mérito, pugna pelo indeferimento do Registro de Candidatura.

 
Éo breve relatório. Decido.
 
I – Das preliminares.
I.a. - Da atuação isolada de partido coligado. 
           
Não merece prosperar a alegação do noticiado. Procedeu-se à análise da petição de

ID. N° 4231823, que foi então recebida como notícia de inelegibilidade, tendo em vista se tratar
de manifestação do cidadão João Francisco Mendes Medrado. Tal decisão se conclui da leitura
da própria petição. Conclusão distinta levaria este órgão julgador a simplesmente alterar
unilateralmente os polos da presente demanda, alterando assim o conteúdo da própria petição
apresentada. Presente certidão atestando o gozo dos Direitos Políticos do noticiante. Diante do
exposto, rejeito a preliminar.

 
I.b – da intempestividade da notícia de inelegibilidade
Alega-se que a noticiante agiu de maneira intempestiva, tendo apresentado a este

juízo a presente notícia antes mesmo da publicação do Edital de Candidaturas.
Contudo, Verifica-se, no processo de n° 0600043-32.2020.6.18.0015, que trata do

Demonstrativo de regularidade de atos Partidários do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
de Currais para a candidatura majoritária, que na verdade, o edital publicado no dia 16 de
setembro 2020, no DJE TRE-PI n° 173/2020,  já tinha sido publicado no dia 11 de setembro de
2020, no DJE TRE-PI n° 170/2020.

Compulsando as edições, percebe-se que o edital publicado na edição n° 170/2020
carece de alguns dados, porém, presentes a identificação do Partido Político MDB, presente o
número do processo do respectivo DRAP, sendo plenamente possível que interessados tivessem
ciência da candidatura do Sr. Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca, mediante consulta ao
processo DRAP do MDB – Currais no sistema PJE ou mesmo por meio da página de divulgação
de Candidaturas e Contas eleitorais mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  Tal Edital foi
republicado para não cercear a defesa de possíveis prejudicados pelo conteúdo incompleto do
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Edital, restituindo o prazo para impugnação.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de extemporaneidade da notícia de

inelegibilidade.
 

II – Do mérito
 
Na forma disciplinada pelo art.1°, I, g, da LC n°64/90, são inelegíveis para qualquer

cargo ‘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’.

Assim, tal norma exige, para a sua configuração, a presença dos seguintes
requisitos: (I) exercício de cargo ou função pública; (II) rejeição das contas pelo órgão
competente; (III) insanabilidade da irregularidade verificada; (IV) ato doloso de improbidade
administrativa; (V) irrecorribilidade do ato de desaprovação das contas; e (VI) inexistência de
suspensão ou anulação judicial do ato que materializou a rejeição das contas.

 
In casu, compulsando os Autos TC n° 52865/2012, verifica-se a ocorrência de

diversas condutas infracionais atribuíveis ao então prefeito Joaquim Aristeu Figueiredo da
Fonseca. Para ilustrar, seguem trechos dos Acórdãos n° 2380/2016, 2381/2016 e 2382/2016, que
opinaram pela reprovação das contas da Prefeitura Municipal de Currais-PI do exercício de 2012,
em virtude de Irregularidades:

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando a

informação da Diretoria   de   Fiscalização   da   Administração  
Municipal –VI   DFAM   (Peça   07),   o contraditório  da  II  DFAM  (Peça 

38),  o  parecer  do  Ministério  Público  de  Contas  (Peça 40),  a 
sustentação  oral  do  advogado  Uanderson  Ferreira  da  Silva -

OAB/PI  n°  5456, que  se  reportou às  falhas  apontadas,  e  o  mais 
que  dos  autos  constam,  decidiu  a Segunda Câmara, unânime, em
conformidade com o parecer do Ministério Público de Contas,  pelo 

julgamento  de irregularidade, com  fundamento  no  artigo  122, 
inciso  III, da  Lei  Estadual  nº  5.888/09,  nos  termos  e  pelos 

fundamentos  expostos  no  voto  da Relatora (Peça 52), em razão de
Envio das prestações de contas mensais com atraso; Não  envio  dos 
extratos  das  contas  de  recursos  vinculados  à  saúde;  Contratos 

não licitados;  Ausência  de  licitação  em  razão  da  fragmentação  do 
objeto;  Saldo  na  conta caixa superior ao limite; Limite ultrapassado

em pagamentos de despesas em espécies acima  do  limite  legal; 
Serviços  de  limpeza  pública  prestados  sob  regime  ilegal;  Não

envio  de  algumas  das  prestações  de  contas  mensais  do 
Exercício  de  2012;  Não cumprimento  do  prazo  para  envio  do 
Balanço  Geral;  Descumprimento  do  prazo constitucional  para 

repasses  do  executivo  ao  legislativo;  Diversas  irregularidades  em
operações bancárias” (Extraído do Acórdão 2380/2016. Processo

TC/52865/2012)
 

“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando a
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informação da  Diretoria   de   Fiscalização   da   Administração  
Municipal  – VI   DFAM   (Peça   07),   o  contraditório  da  II DFAM 

(Peça  38),  o  parecer  do  Ministério  Público  de  Contas  (Peça 40),  a 
sustentação  oral  do  advogado  Uanderson Ferreira  da  Silva -

OAB/PI  n°  5456, que  se  reportou  às  falhas  apontadas,  e  o  mais 
que  dos  autos  constam,  decidiu  a Segunda Câmara, unânime, em
conformidade com o parecer do Ministério Público de Contas,  pelo 

julgamento  de irregularidade,  com  fundamento  no  artigo  122, 
inciso  III, da  Lei  Estadual  nº  5.888/09,  nos  termos  e  pelos 

fundamentos  expostos  no  voto  da Relatora  (Peça  52),  em  razão  de
Descumprimento  do  limite  mínimo  de  60%  dos recursos   do  
FUNDEB   com   pagamentos   dos   professores,   na   educação  

básica; Despesas  não  licitadas;  Pagamentos  em  espécie  acima 
dos  limites;  Verbas  do FUNDEB  usadas  para  pagamento  de 

serviços  contábeis  e  jurídicos  para  a  prefeitura; Contratação direta
de serviços advocatícios e contábeis sem justificar inexigibilidade

(Extraído do Acórdão 2381/2016. Processo TC/52865/2012)”
 

“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando a
informação da Diretoria   de   Fiscalização   da   Administração  

Municipal – VI   DFAM   (Peça   07),   o contraditório  da  II  DFAM  (Peça 
38),  o  parecer  do  Ministério  Público  de  Contas  (Peça 40),  a 
sustentação  oral  do  advogado  Uanderson  Ferreira  da  Silva -

OAB/PI  n°  5456,  que  se  reportou  às  falhas  apontadas,  e  o  mais 
que  dos  autos  constam,  decidiu  a Segunda Câmara, unânime, em
conformidade com o parecer do Ministério Público de Contas,  pelo 

julgamento  de irregularidade,  com  fundamento  no  artigo  122, 
inciso  III, da  Lei  Estadual  nº  5.888/09,  nos  termos  e  pelos 

fundamentos  expostos  no  voto  da Relatora  (Peça  52),  em  razão  de
Ausência  de  licitação  obrigatória;  Ausência  de licitação em razão da
fragmentação do objeto; Irregularidade no vínculo de servidores  com 

a  administração;  Não  retenção  de  contribuições  previdenciárias 
dos  prestadores de serviços; Uso de verbas do FMS em despesas não

vinculadas à saúde; pagamentos de  despesas  em  espécie  acima 
dos  limites;  Uso  de

procedimento de dispensa de licitação para despesa que deveria ter
sido licitada. (Extraído do Acórdão 2382/2016. Processo

TC/52865/2012)”
 

Éincontestável que os fatos se vinculam ao período em que o noticiado exercia o
cargo de Prefeito Municipal de Currais – PI. No que se refere ao julgamento por órgão
competente, verifica-se que o órgão técnico emitiu parecer prévio pela reprovação das contas,
parecer este ratificado pela Câmara Municipal, órgão competente para o julgamento das contas.
No tocante à insanabilidade, resta clara, visto que o prejuízo decorrente de diversos atos não
possibilita qualquer saneamento. Não tomou o gestor providências adequadas para a
inocorrência de atos ilegais, como é o caso da ocorrência de dispensas indevidas de
procedimentos licitatórios e a retenção de contribuições previdenciárias. Cumpre constar que
essa é a posição do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, conforme julgados:

 
“[...] Inelegibilidade. Contas. Rejeição. Lei de licitações. Art. 1º, I, g, LC
nº 64/90. Incidência. 1. As diversas dispensas indevidas de licitação,
aliadas a irregularidades também reiteradas quanto ao repasse de
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verbas públicas, acarretam a inelegibilidade descrita na alínea g do
inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, por configurar tal prática vício

insanável e ato doloso de improbidade administrativa. 2.  O dolo a que
alude o referido dispositivo legal é o genérico, e não o específico, ou

seja, a simples vontade de praticar a conduta em si que ensejou a
improbidade. [...]”(Ac. de 17.12.2014 no AgR-RO nº 14326, rel. Min.

Luciana Lóssio.)
“[...] Registro de candidatura. Deputado estadual. Recurso ordinário.

Rejeição de contas. Tribunal de contas. Prefeito. Ordenador de
despesas. Inelegibilidade. Alínea g. Caracterização. 1. Conforme

decidido no julgamento do Recurso Ordinário nº 401-35, referente a
registro de candidatura para o pleito de 2014, a inelegibilidade prevista
na alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 pode ser examinada a
partir de decisão irrecorrível dos tribunais de contas que rejeitam as
contas do prefeito que age como ordenador de despesas, diante da

ressalva final da alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90. 2.   O não
recolhimento 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. Agravo regimental a que se nega
provimento.”(Ac. de 18.9.2014 no AgR-RO nº 87945, rel. Min. Henrique

Neves.)
           

No tocante à configuração de ato doloso de improbidade administrativa, da simples
leitura do Acórdão e da ata da sessão que julgou as contas ora discutidas, notória a ocorrência de
atos que configuram improbidade administrativa praticados pelo noticiado Joaquim Aristeu
Figueiredo da Fonseca enquanto Prefeito, como a assinatura de contratos indevidamente não
licitados, que configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, nos
termos do art. 10, “VIII”, da Lei n° 8429/1992.

                                    
Notório salientar que a jurisprudência é pacífica quanto ao dano “in re ipsa”

decorrente da dispensa indevida de licitação. Nesse sentido, segue julgado:
 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO Nº2/STJ.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. ACÓRDÃO 
BASEADO NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE  DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA RECURSAL ELEITA.

SÚMULA  7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos que o

acórdão recorrido concluiu pela prática de ato de improbidade
administrativa, tendo em vista a dispensa irregular de procedimento

licitatório. A revisão de tais fundamentos é inviável na via recursal eleita, a
teor da Súmula 7/STJ.

2.  Ademais disso, é sabido que "segundo entendimento consolidado no
âmbito das  Turmas  que  compõem  a  Primeira Seção,o prejuízo

decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa),
consubstanciado  na  impossibilidade  da  contratação  pela Administração 

da  melhor proposta, não tendo o acórdão de origem se afastado de tal
entendimento"(AgRg no REsp 1499706/SP, Rel. Ministro GURGEL   DE 
FARIA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  02/02/2017,DJe14/03/2017).
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3.  Inviável a análise da divergência jurisprudencial suscitada.
Conforme bem salientado pelo Ministério Público Federal, a parte

Recorrente "sequer chegou a fazer menção a um acórdão de outro Tribunal
que tenha decidido a questão diversa daquela emanada pelo TJ/SP".

4.   A   alegação de que teria havido ofensa às garantias do contraditório e
ampla defesa não pode ser conhecida na via recursal eleita.  Isso porque
não foi suscitada nas razões do recurso especial, tampouco debatida pelo

Tribunal a quo. Trata-se, portanto, de evidente inovação recursal a
inviabilizar a sua análise na fase processual presente.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1671366 / SP)

 
Assim, configurada a ocorrência do dano, passo à configuração do dolo. Verifica-se

que o noticiado, quando dos fatos, era o Prefeito Municipal de Currais-PI, responsável, pois, pela
correta guarda, destinação e aplicação dos recursos públicos municipais. sendo a correlata
prestação de contas um dever constitucional, bem como consequência da normatização contida
no art. 1º, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/92.

Acerca do dolo, recentemente decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento
do Respe-Recurso Especial Eleitoral nº 36474 (0000364-74.2016.6.26.0067), TSE/SP, Rel.
Edson Fachin. j. 06.06.2019, DJe 15.08.2019, que “A referida inelegibilidade se aperfeiçoa
com o dolo genérico, que se configura quando o administrador assume os riscos de não
atender aos comandos legais, que vinculam a Administração Pública”.

Por fim, a jurisprudência pacífica do egrégio TSE:
 

“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE PREFEITO. CANDIDATO

ELEITO. INDEFERIMENTO PELO TRE DE MINAS GERAIS. INCIDÊNCIA
DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA G DO INCISO I DO ART. 1º DA LC

64/90. REJEIÇÃO, PELO TCU, DE CONTAS RELATIVAS A CONVÊNIOS
FIRMADOS PELO AGRAVANTE COM O MINISTÉRIO DO TURISMO,

QUANDO EXERCIA O CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO.
RECURSOS FEDERAIS. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE LICITAÇÕES.
DANO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA. IRREGULARIDADE HAVIDA POR INSANÁVEL. ATO DOLOSO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE

MÍNIMAS ESCUSAS PARA A PRÁTICA DOS ATOS TIDOS POR
ÍMPROBOS, DADO QUE O INTERESSADO FOI INERTE QUANTO À SUA

OPORTUNA APRESENTAÇÃO AO ÓRGÃO DE CONTAS JULGADOR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia dos autos

limita-se à incidência ou não da hipótese de inelegibilidade prevista na
alínea g do inciso I do art. 1º da LC 64/90 ao caso dos autos, em que o

agravante teve suas contas de convênios firmados com o Ministério do
Turismo, referentes ao período em que exerceu o cargo de Prefeito

daquele município, nos exercícios financeiros de 2005 a 2008,
desaprovadas pelo TCU. 2. Da moldura fática da decisão do TCU
relativa ao convênio celebrado para a implementação do projeto

referente ao Carnaval de 2008, verifica-se que a conduta do agravante
(a) descumpriu a Lei de Licitações, por inexigibilidade de licitação sem

amparo legal; (b) provocou dano ao erário, ao não demonstrar a
destinação dos recursos advindos do convênio; e (c) feriu princípios
basilares da Administração Pública, em decorrência de ato de gestão
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ilegítimo e antieconômico. 3. A decisão agravada negou seguimento ao
Recurso Especial, ao fundamento de que não é possível deixar de

reconhecer a incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90,
relativamente a um dos convênios celebrados pelo agravante

(convênio do Carnaval), a partir do enquadramento jurídico dos fatos
relacionados nas decisões do TCU, que julgou irregulares as contas
relativas aos convênios, sem que o interessado trouxesse aos autos

elementos que pudessem comprovar, apesar de tudo, a real aplicação
dos recursos na promoção da referida festa popular. 4. Se o

entendimento jurisprudencial desta Corte é o de que o
descumprimento da Lei de Licitações constitui, a princípio,

irregularidade insanável apta a ensejar a inelegibilidade de que trata o
art. 1º, I, g, da LC 64/90 (AgR-REspe 39-64/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe

21.09.2016), não há como não se reconhecer a insanabilidade das
irregularidades apontadas na decisão do TCU quando se conjuga

aquele fato com a ocorrência de dano ao erário, uma vez que não foi
comprovado que os recursos transferidos pelo Governo Federal ao

município, em razão do convênio firmado com o Ministério do Turismo,
foram efetivamente aplicados no projeto Carnaval de 2008. 5. Não se

trata, neste caso, de mera suposição de malversação de recursos
municipais ou de criação imaginosa do cometimento de ilícito de

natureza administrativa, mas de situação bem diversa, na qual o gestor
deixa de apresentar elementos minimamente aptos a revelar a efetiva

aplicação dos tais recursos oriundos de convênio com a União Federal
na promoção do evento popular a que se destinavam. 6. Ademais, para
se caracterizar a causa de inelegibilidade prevista na alínea g do art. 1º,

I, da LC 64/90, não se exige a presença do dolo específico ou do
consilium fraudis, bastando, como regra geral, o chamado dolo

genérico, que se pode ter por configurado quando o Administrador não
atende, voluntariamente, nem apresenta escusas aceitáveis para seu

ato, os comandos constitucionais ou legais, que vinculam e pautam as
condutas dos gestores, especialmente no que diz respeito aos gastos

públicos. É correto afirmar que não se pode presumir a prática de
conduta ilícita, mas também não se pode afastá-la ex gratia, quando o
agente deixa de justificar seu ato ou de apresentar razões capazes de

pelo menos explicá-lo. 7. Agravo Regimental desprovido. (Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 17292, TSE/MG, Rel.

Napoleão Nunes Maia Filho. j. 21.03.2017, unânime, DJe 25.04.2017)”.
 

De tal modo, o reiterado descumprimento das exigências da Lei de Licitações pelo
noticiado configura o dolo genérico, apto a ensejar a inelegibilidade suscitada.

Prosseguindo na análise dos requisitos, nota-se que o Parecer Prévio da Corte de
Contas, por si só, não seria capaz de trazer à tona a inelegibilidade do art. 1°, I, “g” da LC
64/1990, mas a partir da decisão irrecorrível do órgão competente, materializada neste caso pelo
Decreto Legislativo da Câmara Municipal, configurada a figura da decisão irrecorrível.

Apesar de irrecorríveis tais decisões, para fins de aferição de inelegibilidade ainda
se faz necessária uma análise quanto a produção de efeitos da Decisão em tempo atual, visto
que presente na própria Lei Complementar a possibilidade de afastamento da inelegibilidade em
caso de suspensão ou anulação da Decisão por atuação do Poder Judiciário. Tais provimentos
judiciais decorrem sobremaneira do desrespeito a Direitos Fundamentais da parte processual,
que, ao se sentir lesada, pode requerer que os efeitos decorrentes de tal decisão sejam
afastados. Não se trata de rever o conteúdo fático-probatório que ensejou, no mérito, a
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reprovação das contas.
 No caso em comento. Apesar de a Defesa ter alegado que suspensos por Decisão

do TJPI os efeitos do referido Decreto Legislativo (Decisão de ID n°11712480), juntou-se aos
autos nova Decisão (ID n° 14394813) proferida pelo mesmo órgão judicial, que tratou de
reconsiderar a Decisão que concedeu a suspensão de efeitos.

Não mais existente a suspensão, afere-se que vigente e eficaz no ordenamento
jurídico o Decreto Legislativo n° 001/2020, que julgou reprovadas as contas do exercício de 2012,
cujo responsável era o noticiado. Corroborando tal raciocínio, colaciono jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral neste sentido:

 
“[...] Prefeito. Exame das contas públicas pela Câmara Municipal. Decreto
legislativo. Desaprovação. Irregularidades. Insanabilidade. Ato doloso de

improbidade administrativa. Inelegibilidade configurada. Prazo de oito anos.
Art. 1º, I, g, da Lei Complementar n. 64/90 [...] 2.  O ato de improbidade

administrativa ressai da diversidade e gravidade dos vícios detectados, entre
os quais se destacam o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal

e o não repasse das verbas previdenciárias arrecadadas. 3.  O mínimo
exigível de um administrador público é o conhecimento das normas que
disciplinam, limitam e condicionam a sua atuação. Ao afastar-se o gestor

público da disciplina legal que impõe determinada conduta, evidencia-se a
vontade de obter um fim dissociado do interesse público, circunstância a

revelar, de forma inequívoca, a modalidade dolosa da conduta. 4.  Os efeitos
da desaprovação das contas públicas só se suspendem na presença de

provimento judicial provisório ou definitivo. Inocorrência na espécie, em que
a liminar anteriormente concedida pelo juiz de primeiro grau foi cassada por
decisão do órgão recursal competente. 5.  Inelegibilidade configurada. Art.
1º, I, g, da LC n. 64/90. Prazo de oito anos que alcança o pleito de 2012.

Recurso especial não provido”.(Ac. de 11.10.2012 no REspe nº 25986, rel.
Min. Luciana Lóssio.)”
 

Resta, ainda, tratarmos do período de inelegibilidade decorrente da decisão
irrecorrível do órgão competente. Considerando a publicação do DECRETO LEGISLATIVO n°
001/2020 no Diário Oficial dos Municípios no dia 02 de março de 2020, este é o termo a quo para
o cômputo do prazo de oito anos de inelegibilidade fixado pela norma do art.1°, I, g, da LC
n°64/90.

Isso posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, JULGO
PROCEDENTE a pretensão deduzida na presente Notícia de inelegibilidade e, por conseguinte,
INDEFIRO o requerimento de registro de candidatura do candidato JOAQUIM ARISTEU
FIGUEIREDO DA FONSECA para concorrer ao cargo de Prefeito, no Município de Currais/PI,
declarando-o INAPTO, ante a incidência deste na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
“g”, da Lei Complementar nº 64/1990, em decorrência da rejeição de suas contas relativas ao
exercício do cargo público de Prefeito Municipal de Currais/PI, no exercício financeiro de 2012,
por irregularidade insanável configuradora, em tese, de ato doloso de improbidade administrativa.

Ao teor da norma prevista no art. 72 e seus parágrafos, da Resolução no
23.609/2019-TSE, fica assegurado ao candidato, partido politico ou coligação interessadas,
substituir o candidato considerado inapto, devendo-se atentar para as disposições nela previstas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao MPE.
Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos.

 
           Bom Jesus-PI, 16 de outubro de 2020.
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Élvio Íbsen Barreto de Souza Coutinho

Juiz Eleitoral
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