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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

______________________________________________________________________

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 33  ª ZONA ELEITORAL 

Registro de Candidatura nº 0600174-34.2020.6.15.0033 

Requerente: Ministério Público Eleitoral

Requerido(a): AUDIBERG ALVES DE CARVALHO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio do seu agente 

signatário, vem, respeitosamente, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 

art. 127 da Constituição Federal, bem como no art. 3º da Lei Complementar nº 

64/1990 c/c o art. 32, III, da Lei nº 8.625/1993, propor

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO

DE REGISTRO DE CANDIDATURA

em face de  AUDIBERG ALVES DE CARVALHO,  já  devidamente

qualificado(a) nos autos do processo em epígrafe (RRC), candidato(a) a Prefeito no

município de  Itaporanga/PB, pelo partido  Partido Democrático Trabalhista – PDT,

com o nº 12, ante as razões de fato e de direito a seguir articuladas.

I – DOS FATOS

O requerido, Audiberg Alves de Carvalho, pleiteou, perante a Justiça

Eleitoral,  registro  de  candidatura  ao  cargo  de  Prefeito pelo  Partido  Democrático
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Trabalhista – PDT, após regular escolha em convenção partidária, conforme edital

publicado.

No entanto, o requerido encontra-se com restrição ao seu direito de

elegibilidade, porquanto se enquadra na hipótese prevista no art. 1º, I,  g, da LC nº

64/1990, com redação dada pela LC nº 135/2010, segundo o qual são 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 […]

Observa-se, de início, a existência de “rejeição das contas relativas

ao exercício de cargos ou funções públicas”, tendo em vista que o impugnado teve

suas contas relativas aos exercícios financeiros de 2015 e 2016 julgadas irregulares

pelo Tribunal de Contas Estadual da Paraíba, no ano de 2019 (cópias anexadas).

No presente caso, as contas do ex-Prefeito foram aprovadas pela

Câmara  de  Vereadores  de  Itaporanga.  Assim,  conforme  Decreto  Legislativo

anexado,  tal  fato  foi  comunicado  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba,

repelindo os Pareces do Órgão de Contas que rejeitaram, por irregularidades, as

contas do impugnado.
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Conforme o decreto legislativo anexado, a aprovação das contas dos

exercícios financeiros de 2015 e 2016 do impugnado, deu-se por maioria simples, e

não por maioria qualificada. Ora a rejeição do Parecer Prévio do Órgão de Contas,

necessariamente, teria que se fazer acompanhar de um quórum qualificado de 2/3

dos parlamentares. O que, de uma interpretação literal, extraída do texto do decreto

legislativo 01/2019, inocorreu.

Com  efeito,  em  relação  à  deliberação  das  contas  pelo  Poder

Legislativo Municipal, cabe destacar que o parecer prévio do Tribunal de Contas

apenas não prevalecerá  diante  de  decisão  de  dois  terços  dos  membros  da

Câmara Municipal (art. 31, § 2º, da CF). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA

-  REPROVAÇÃO  DE  CONTAS  ANUAIS

PRESTADAS  PELO  PREFEITO  -  PEDIDO  DE

SUSTAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE -

IRREGULARIDADES  NO  JULGAMENTO  NÃO

VERIFICADAS - PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL

DE CONTAS DO ESTADO PELA REJEIÇÃO DAS

CONTAS  -  VINCULAÇÃO  OBRIGATÓRIA  DO

PODER  LEGISLATIVO  -  HIPÓTESE  NÃO

ENQUADRADA NA RESSALVA DO ART.  31,  §  2º,

DA CF/88. - A função de fiscalizar e julgar as contas

do  Prefeito  é  privativa  da  Câmara  Municipal,

conforme se extrai  das disposições constitucionais

previstas  no  art.  31,  da  CF/88  c/c  art.  180,  da

CE/MG, cabendo ao Poder Judiciário tão somente a

observância quanto à regularidade e legalidade do

julgamento,  sem imiscuir-se ao mérito  de eventual

rejeição  ou  aprovação  das  contas  prestadas.  -  O

parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

de  Minas  Gerais  pela  rejeição  das  contas

apresentadas  pelo  Prefeito  só  deixa  de

prevalecer na hipótese de decisão divergente de

dois terços dos membros da Câmara Municipal,

conforme dispõe o art. 31, § 2º, da CF/88. (TJ-MG

- AI: 10000160448601001 MG, Relator: Amauri Pinto

Ferreira  (JD  CONVOCADO),  Data  de  Julgamento:

31/01/0017,  Câmaras Cíveis /  3ª CÂMARA CÍVEL,

Data de Publicação: 10/02/2017)

Nesse diapasão, conforme entendimento consolidado pelo Supremo

Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 84826, com repercussão geral dada

em  10 de agosto de 2016, cujo Relator foi  o Ministro Ricardo Lewandowski,  que

abriu a divergência, as contas do Gestor Municipal devem ser julgadas pela Câmara

de Vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas, cujo parecer prévio somente

deixará de prevalecer por decisão qualificada, ou seja, 2/3 dos membros do Poder

Legislativo fiscalizador do Executivo Municipal, Estadual ou Federal, na forma do art.

31, §2º, CF, senão vejamos:

Ementa:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  PRESTAÇÃO

DE  CONTAS  DO  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO

MUNICIPAL.  PARECER  PRÉVIO  DO  TRIBUNAL  DE

CONTAS.  EFICÁCIA  SUJEITA  AO  CRIVO

PARLAMENTAR.  COMPETÊNCIA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE

GOVERNO  E  DE  GESTÃO.  LEI  COMPLEMENTAR

64/1990,  ALTERADA  PELA  LEI  COMPLEMENTAR

135/2010.  INELEGIBILIDADE.  DECISÃO

IRRECORRÍVEL.  ATRIBUIÇÃO  DO  LEGISLATIVO

LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E

PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento

das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o

auxílio  dos  Tribunais  de  Contas,  que  emitirão  parecer

4/7



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

prévio,  cuja  eficácia  impositiva  subsiste  e  somente

deixará  de  prevalecer  por  decisão  de  dois  terços  dos

membros da casa legislativa  (CF,  art.  31,  § 2º).  II  -  O

Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o

julgamento de todas as contas de responsabilidade dos

prefeitos  municipais  aos  vereadores,  em  respeito  à

relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da

República  (“checks  and  balances”).  III  -  A Constituição

Federal  revela  que  o  órgão  competente  para  lavrar  a

decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da

LC  64/1990,  dada  pela  LC  135/  2010,  é  a  Câmara

Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada

pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I,

alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de

1990,  alterado pela  Lei  Complementar  135,  de 4  de

junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito,

tanto  as  de  governo  quanto  as  de  gestão,  será

exercida  pelas  Câmaras  Municipais,  com  o  auxílio

dos Tribunais de Contas competentes,  cujo parecer

prévio somente deixará de prevalecer por decisão de

2/3  dos  vereadores”. V  -  Recurso  extraordinário

conhecido e provido. (RE 848826, Relator(a): ROBERTO

BARROSO,  Relator(a)  p/  Acórdão:  RICARDO

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016,

ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -

MÉRITO DJe-187  DIVULG 23-08-2017  PUBLIC 24-08-

2017). Grifos Nossos

No caso dos autos, as contas tanto de 2015 quanto de 2016 foram

aprovadas pela Câmara Municipal de Itaporanga-PB, rejeitando os Pareceres nº TC

00028/19 e  TC 00117/19 do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba.  Porém,

segundo  Decreto  Legislativo  nº  001/2019,  como  acima  afirmamos,  apenas  por

maioria do plenário da casa, e não por maioria qualificada, como deveria ser para

tornar sem efeito o julgado/parecer do TCE.
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Diante da  decisão  da  Casa  Legislativa,  frente à  insuficiência  de

quórum qualificado para aprovar as Contas do Ex-Prefeito Municipal Audiberg Alves,

nos anos de 2015 e 2016, verifica-se que está presente causa de inelegibilidade do

candidato.

Ressalta-se que, apesar da Corte de Contas ser considerado órgão

meramente opinativo,  a  lei  deve ser  interpretada de forma sistêmica,  no que se

refere  a  exigir  quórum qualificado,  para  que seja  possível  a  rejeição do parecer

emitido pelo Tribunal de Contas. 

No presente caso, verifica-se que o parecer prévio do Tribunal de

Contas da Paraíba, que recomendou a rejeição das contas, deve prosperar, uma vez

que a Casa Legislativa rejeitou, frise-se, por maioria simples aquele ato de controle,

aprovando as contas do ex-gestor, com ausência de quórum qualificado. Veja-se,

a propósito do tema, observe-se os seguintes julgados:

"1.  Não atingido o número mínimo de votos exigido

no § 20 do art. 31 da Constituição Federal, prevalece

o parecer prévio da Corte de Contas pela rejeição das

finanças.  Tal  constatação  não  implica  alteração  do

órgão competente para julgar as contas de gestão ou

anuais  de  prefeito,  mas  apenas  confirmação  da

desaprovação  pela  Câmara  Municipal" (Acórdão  n°

30.020, de 16.10.2008, Rei. Mm, Joaquim Barbosa); 

I  - Não  havendo  decisão  da  Câmara  Municipal,

tomada com observância do quorum exigido pelo art.

31,  §  20,  da  Constituição  Republicana,  prevalece  o

parecer prévio do órgão de contas. 

II - Incidência da hipótese de inelegibilidade prevista no

art. 1 11 1, g, da LC 64190. III - Inexistência, na espécie,

de provimento judicial ou administrativo que suspenda os

efeitos  da  decisão  da  Corte  de  Contas"  (Acórdão  n°

29.681, de 16.10.2008, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro); 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Por fim, anota-se que o parecer prévio do Tribunal de Contas, que

rejeitou as contas do ex-Gestor, prevalecerá, tendo em vista que não foi observado

pela  Casa  Legislativa  o  quórum  de  2/3  dos  vereadores.  Com  isso,  deve  ser

indeferido o Registro da Candidatura do Sr. Audiberg Alves de Carvalho, eis que

teve suas contas rejeitadas, relativas aos exercícios financeiros de 2015 e 2016, por

decisão do Tribunal de Contas nos  Pareceres nº  TC 00028/19 e  TC 00117/19,  os

quais não tiveram rejeição por quórum qualificado pela Casa Legislativa própria.

II – PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

a) seja o impugnado citado no endereço constante do seu pedido de

registro para apresentar defesa, se quiser, no prazo legal, nos termos do art. 4º da

LC nº 64/1990 e do art. 41, caput, da Res.-TSE nº 23.609/2019;

b) a produção de todos os meios de provas admitidas em direito,

especialmente a juntada da prova documental em anexo;

c)  com base na Resolução 23.609/2019, alterada pela Resolução

23.624/2019,  ambas  do  TSE, que  a  Câmara  de  Vereadores  de  Itaporanga

apresente,  por meio do seu Presidente, as atas das reuniões que redundaram no

Decreto Legislativo 01/2019, demonstrando o quórum da votação que rejeitou os

pareceres do Tribunal de Contas acima referidos.

c) após o  regular  trâmite  processual,  seja  indeferido em caráter

definitivo o pedido de registro de candidatura do requerido.

Itaporanga, data e assinatura digital.

EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO 

Promotor(a) Eleitoral da 33ª Zona Eleitoral de Itaporanga/PB
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