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JUSTIÇA ELEITORAL 
 033ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA PB 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600174-34.2020.6.15.0033 / 033ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA
PB 
REQUERENTE: AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, COLIGAÇÃO PELO BEM DE ITAPORANGA 10-
REPUBLICANOS / 12-PDT / 14-PTB / 13-PT / 77-SOLIDARIEDADE, PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -
PDT DIRETORIO MUNICIPAL, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ITAPORANGA,
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DE ITAPORANGA-PB,
SOLIDARIEDADE - ITAPORANGA-PB - MUNICIPAL 
IMPUGNANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA 
  
IMPUGNADO: AUDIBERG ALVES DE CARVALHO 
Advogados do(a) IMPUGNADO: ANA CAROLINE ALVES LEITAO - PE49456, NARA LOUREIRO CYSNEIROS
SAMPAIO - PE29561, EDSON REGIS DE CARVALHO NETO - PE36609, PEDRO DE MENEZES CARVALHO -
PE29199, ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - PE37719, WALBER DE MOURA AGRA - PE00757 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 

1 – RELATÓRIO
 
Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo apresentado pela COLIGAÇÃO PELO
BEM DE ITAPORANGA, pleitando a candidatura de AUDIBERG ALVES DE CARVALHO para o
cargo de Prefeito do Município de Itaporanga, sob o nº 12.
 
Publicado edital, o Ministério Público Eleitoral apresentou duas Ações de Impugnação de Registro
de Candidatura.
 
Na primeira, o impugnante aduz que o candidato impugnado incide na causa de inelegibilidade
prevista no art. 1°, I, g, da LC n°. 64/1990 (rejeição de contas por irregularidade insanável que
configure ato doloso de improbidade administrativa, mediante decisão irrecorrível do órgão
competente, para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, contados a partir da
data da decisão), em razão de o TCE, no ano de 2019, ter considerado irregulares as contas do
impugnado (Pareceres n°. 00028/2019 e 00117/2019), na condição de ex-prefeito municipal,
quanto aos exercícios financeiros de 2015 e 2016. Alega o representante ministerial que, apesar
de a Câmara Municipal ter aprovado tais contas, refutando o parecer do TCE, tal decisão não
pode subsistir pois não foi observado o quórum qualificado de 2/3, previsto no art. 31, §2°, da CF,
mas apenas o quórum de maioria simples.
 
Na segunda, o impugnante alega que o candidato impugnado não preenche a condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3°, II, da CF (pleno exercício dos direitos políticos), em razão de
se encontrar com os direitos políticos suspensos pelo prazo de 05 anos por força de sentença
transitada em julgado em 05.12.2019, proferida nos autos de ação de improbidade administrativa
n° 0002175-34.2014.8.15.0211, na qual foi reconhecida a prática de ato de improbidade
administrativa previsto no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.
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Devidamente citado, o candidato impugnado apresentou defesas, nas quais contesta
genericamente a alegação de ausência de condição de elegibilidade e também aduz a não-
incidência em nenhuma hipótese de inelegibilidade, em razão de o Representante Ministerial não
ter comprovado o descumprimento do quórum qualificado exigido para a rejeição do Parecer do
TCE pela Câmara Municipal, juntando certidão de ID 15073439 – fls. 190, na qual haveria
demonstração de preenchimento do disposto no art. 31,§2°, da CF.
 
Eis um breve relatório. Passo a decidir.
 
2 – FUNDAMENTAÇÃO
 
Primeiramente, não verifico vícios ou irregularidades no processo, não havendo igualmente
quaisquer preliminares. Dessa forma, estando o feito em ordem, passo ao julgamento do mérito.
 
Quanto à incidência da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1°, I, g, da LC n°. 64/90
 
Em relação à primeira Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, não merece prosperar a
alegação do impugnante.
 
O art. 1°, I, g, da LC n°. 64/90 dispõe:

 
Art. 1° - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:

 
g) 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)

 
Vê-se, pois, que, para a incidência da referida causa de inelegibilidade, são necessários os seguintes requisitos
cumulativos: 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,
emanada do órgão competente para julgar as contas.

 
Quanto ao órgão competente para julgar as contas, nos termos do art. 49, IX, da CF, cabe ao Poder Legislativo
Municipal julgar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, competindo ao Tribunal de Contas a
emissão de parecer prévio (Art. 71, I, da CF), que poderá ser acolhido ou rejeitado pela Câmara Municipal.

 
Nos termos do art. 31, §2°, da CF, quanto às contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, o parecer
prévio emitido pelo Tribunal só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

 
No presente feito, aduz o Parquet que, apesar de as contas do candidato impugnado relativas aos exercícios 2015 e
2016 terem sido aprovadas pela Câmara Municipal, à revelia de parecer prévio desfavorável do TCE, não foi observado
o quórum de 2/3 previsto no art. 31, §2°, da CF, tendo sido adotado o quórum de maioria simples, de modo que o
parecer no sentido da rejeição das contas deve prevalecer e ser considerado para a incidência da causa de
inelegibilidade mencionada acima.

 
Analisando os autos, vê-se que o candidato impugnado apresentou junto à defesa certidão (ID 15073439) emitida pelo
Presidente da Câmara Municipal no sentido de que a aprovação das contas do candidato impugnado relativas aos
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exercícios financeiros de 2015 e 2016 se deu em sessão extraordinária realizada em 03.09.2019, onde houve 02 votos
favoráveis e 09 votos contrários ao parecer do TCE.

 
Vê-se, pois, que o candidato impugnado comprovou satisfatoriamente a aprovação regular das contas prestadas,
mediante a observância do quórum qualificado de 2/3, de modo que a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura,
fundada na causa de inelegibilidade do art. 1°, I, g, da LC 64/90, deve ser julgada improcedente, sendo desnecessária a
análise quanto à presença dos demais requisitos cumulativos previstos em tal dispositivo (irregularidade insanável e que
configure ato doloso de improbidade administrativa), pois em nada alteraria a conclusão da presente decisium.

 
Quanto à ausência de condição de elegibilidade, ante a suspensão dos direitos políticos

 
Eis dispositivos constitucionais e da Lei de Improbidade Administrativa que são relevantes para a análise do mérito da
segunda Ação de Impugnação de Registro de Candidatura:

 
Art. 14. [...]
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

 I – [...]

 II – o pleno exercício dos direitos políticos;

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
[...]
V – improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
Art. 37. [...]
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível.
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da
sentença condenatória.

 
No caso sob análise, restou devidamente comprovado, mediante sentença anexada autos, cujo
trânsito em julgado se deu em 05.12.2019, conforme certidão de ID 13705119, que o candidato
impugnado foi condenado, nos autos n°. 0002175-34.2014.815.0211, pela prática de ato de
improbidade administrativa tipificado no art. 11 da Lei 8.429/92, com a imposição de sanção de
suspensão de direitos políticos pelo prazo de 05 anos.
 
Tendo o trânsito em julgado da condenação acima referida se dado em 05.12.2019 e sendo o
prazo de suspensão dos direitos políticos imposto em 05 anos, vê-se claramente a ausência da
condição de elegibilidade consistente no pleno exercício dos direitos políticos, pois a suspensão
aplicada ao candidato impugnado perdurará até final do ano de 2024.
 
Eis entendimentos jurisprudenciais no sentido do indeferimento do registro de candidatura quando
está em vigor suspensão dos direitos políticos do candidato:
 
EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA - IRRELEVÂNCIA - MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO -
CONDENAÇÃO CRIMINAL POR CRIME ELEITORAL - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - ARTIGO 15, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE - REGISTRO INDEFERIDO -
RECURSO DESPROVIDO. 1.Nos termos da pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral "tanto a carência das
condições de elegibilidade como a presença das causas de inelegibilidades podem ser conhecidas de ofício". 2.A
existência de sentença criminal condenatória cuja pena não foi cumprida é causa de suspensão dos direitos políticos,
nos estritos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal. 3.Ausente a condição de elegibilidade da plenitude dos
direitos políticos, é de se indeferir o registro de candidatura. 4.Recurso desprovido.
(TRE-PR - RE: 25126 ITAPERUÇU - PR, Relator: NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/10/2016, Data
de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 10/10/2016)
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO. IMPROBIDADE.
SUSPENSÃO. DIREITOS POLÍTICOS. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO
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REGISTRO, DO DIPLOMA OU DO EXERCÍCIO DO CARGO. 1. Não há como ser deferido o registro de quem não pode
ser diplomado ou exercer o cargo. A decisão regional que indeferiu o registro de candidatura por considerar presente
hipótese de inelegibilidade pode ser mantida em face da ausência de condição de elegibilidade, sob a qual foi dada
oportunidade para o candidato se manifestar. 2. Na linha da jurisprudência do TSE, é "inadmissível o deferimento do
pedido de registro de candidato que não se encontra no pleno exercício dos direitos políticos" (AgR-REspe nº 490-63,
rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS em 18.12.2012). 3. A suspensão dos direitos políticos em razão de condenação por ato
de improbidade opera a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.429/92 e de acordo
como o arts. 15, IV, e 37, § 4º, da Constituição da República. 4. A suspensão dos direitos políticos acarreta, entre outras
consequências, a imediata perda da filiação partidária (Lei nº 9.096/95, art. 22, II), o impedimento de o candidato ser
diplomado (AgR-REspe nº 358-30, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 5.8.2010) e a perda do cargo de deputado
estadual (CF, art. 27, § 1º, c.c. o art. 55, IV). Recurso ordinário do candidato desprovido, prejudicado o recurso do
Ministério Público.
(TSE - Recurso Ordinário nº 181952, Acórdão de 17.12.2015, Relator Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 4.2.2016, Página 126)

 
3 – DISPOSITIVO
 
Àluz desses fatos e argumentos, JULGO IMPROCEDENTE a Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura fundada na presença de causa de inelegibilidade e JULGO PROCEDENTE a
Ação Impugnação de Registro de Candidatura fundada na ausência de condição de elegibilidade
decorrente da suspensão dos direitos políticos do candidato impugnado, motivo pelo qual
INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de AUDIBERG ALVES DE CARVALHO.
 
Registre-se no PJE e no sistema CANDIDATURAS.
 
Certifique-se o presente julgamento no processo associado n°. 0600187-33.2020.6.15.0033.
 
Publique-se no Mural Eletrônico, servindo o ato como intimação do Candidato e de seu Partido,
nos termos dos artigos 38 e 57, §1º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
 
Intime-se o Ministério Público pelo PJE.
 
Havendo trânsito em julgado, arquive-se.
 
Itaporanga/PB, data e assinatura digitais.
 
 

Francisca Brena Camelo Brito
Juíza da 33° Zona Eleitoral
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