
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 017ª ZONA ELEITORAL DE PASTOS BONS MA 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600094-59.2020.6.10.0017 / 017ª ZONA ELEITORAL DE PASTOS BONS
MA 
IMPUGNANTE: SERGIO RICARDO DE HOLANDA BASTOS, MATHEUS MOTA GONCALO, COLIGAÇÃO "MÃOS
LIMPAS PARA COMEÇAR UMA NOVA HISTÓRIA" - PP, PT, PTC DE PASTOS BONS/MA 
NOTICIANTE: MATEUS ALVES DE SA 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO - PI5973 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO - PI5973 
Advogado do(a) NOTICIANTE: FRANSABIO PEREIRA DE SOUSA - MA20814 
IMPUGNADO: ENOQUE FERREIRA MOTA NETO 
RECLAMADO: "JUNTOS PARA CONTINUAR O TRABALHO 10-REPUBLICANOS / 45-PSDB / 14-PTB / 65-PC DO B
/ 35-PMB, COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B - EM PASTOS
BONS - MA, COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB PASTOS
BONS/MA, COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB EM PASTOS BONS - MA,
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 
  
  
  

SENTENÇA
 
 

Cuida-se os presentes autos de IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (ID 10703761)  protocolada pela
Coligação “MÃOS LIMPAS PARA COMEÇAR UMA NOVA HISTÓRIA” composta pelos partidos PP, PT, PTC, de Pastos
Bons (MA) e de Notícia de Inelegibilidade (ID 11453220)  APRESENTADA por MATEUS ALVES DE SÁ em face de
ENOQUE FERREIRA MOTA NETO, candidato a prefeito do Município de Pastos Bons nas eleições de 2020.

Alega que o impugnante que Enoque Ferreira Mota Neto não preenche as condições de elegibilidade estabelecidas pelo
artigo XI da lei geral das eleições e o artigo 1º, “e”, “l” da lei de inelegibilidade, visto que como se observa no próprio
pedido de registro do impugnado este não junta as certidões junto ao TCE-MA onde demonstram diversas contas
julgadas irregulares que lhe tira as condições de elegibilidade e portanto o torna inelegível, devendo seu pedido de
registro de candidatura ser indeferido.

Em sua defesa, o Impugnado alega que a existência de parecer do Tribunal de Contas apontando irregularidades nas
contas do chefe do executivo municipal, sem a reprovação da respectiva Casa Legislativa, não tem o condão de ensejar
o reconhecimento da causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/1990, eis que
aquele não é o “órgão competente” para julgamento das contas.

No ID 18057396 o Ministério Público apresentou parecer pedindo a improcedência do pedido, pelos mesmos
argumentos debatidos pela defesa.

É o breve relatório. DECIDO

O processo encontra-se devidamente instruído, não havendo necessidade da produção de qualquer outra prova, além
dos documentos que já constam nos autos.

O fundamento da impugnação reside exclusivamente na pretensa configuração da causa de inelegibilidade prevista no
artigo 1º, I, “l”, da Lei Complementar 64/90. 
Alega-se que o postulante à candidatura ao cargo de Prefeito, em razão das contas do exercício financeiro de 2007,
foram julgadas irregulares pelo TCE-MA referentes aos Acórdãos PL-TCE/MA. ( nº 157/2012 Processo TCE nº
2875/2008, nº 158/2012 (Processo TCE nº 2877/2008, nº 159/2012 (Processo TCE nº 9196/2008, nº 160/2012
(Processo TCE nº 4098/2009).
Questionam também que o Candidato Impugnado teria, julgadas irregulares,  07 (sete) processos de prestação de
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contas  Processos TCE  nº 3173/2007,  nº 2176/2010,  nº 8080/2010, nº 2986/2009, nº 2984/2009 e nº 8079/2010)
Referentes aos exercícios de 2006, 2008 e 2009, de recursos do FUNDEB, FMS e FMAS que atrairia a competência do
TCE para seus julgamentos. 
Pois bem, o legislador constitucional brasileiro no art. 14, § 3ª, da CF, estabeleceu as condições de elegibilidade,
tratando das inelegibilidades constitucionais, nos §§ 6º, 7º e 8º, remetendo para Lei Complementar, as chamadas
inelegibilidades infraconstitucionais, § 9º. A LC nº. 64/90, no art. 1º. I, letra g, prevê como inelegível:

"g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se a questão houver sido ou estiver sendo submetida à
apreciação do Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 5 anos seguintes, contados a partir da data da
decisão;."

Já o Tribunal Superior Eleitoral recentemente estabeleceu:

a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990 não incide em todo e qualquer caso de rejeição de contas
públicas, sendo exigível o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas;
(ii) decisão do órgão competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo;
(iii) desaprovação decorrente de :
    (a) irregularidade insanável que configure
    (b) ato de improbidade administrativa,
    (c) praticado na modalidade dolosa; (
iv) não exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da decisão; e
(v) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
(REspe nº 67036/PE – Rel. Min. Luís Roberto Barroso - j. 3.10.2019) 

Assim, a CF prevê que as contas anuais do Presidente, dos Governadores, Prefeitos e dirigentes de Mesas Legislativas,
são julgadas pelos Poderes legislativos, com o auxílio dos Tribunais de Contas.
No que se refere às contas objeto de análise pelo Tribunal de Contas Maranhense, Processos TCE nº 2875/2008, (PL-
TCE/MA nº 157/2012), Processo TCE nº 2877/2008, (PL-TCE/MA nº 158/2012, Processo TCE nº 9196/2008 (PL-
TCE/MA nº 159/2012) e Processo TCE nº 4098/2009 (PL-TCE/MA nº 160/2012),  não há que se falar em Inelegibilidade
do Candidato, tendo em vista que o Poder Legislativo Municipal, por meio do decreto nº 03 de 2017 (ID 14340294),
inibiu o tal impedimento.
Vejamos:
RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. Eleições 2016. Rejeição de Contas
Públicas. TCU. Ação de Improbidade Administrativa. Julgada improcedente. TCE. Não julgamento pela Câmara
de Vereadores. Inelegibilidade não configurada.
1. Omissão na prestação de contas de convênio executado pelo prefeito antecessor. Ação de improbidade
administrativa julgada improcedente pela justiça federal, afastando a má-fé do candidato.
2. Contas do candidato desaprovadas pelo Tribunal Estadual, e ainda não julgadas pela Câmara de Vereadores,
não enseja a inelegibilidade.
3. Recurso desprovido.
Na linha de entendimento do TSE, a competência do julgamento das contas do prefeito é da Câmara Municipal e, dessa
forma, não havendo, no caso, decisão da Câmara de Vereadores rejeitando as contas, o candidato não estaria
inelegível.
Portanto, a aprovação das contas por meio do decreto afasta a possibilidade da configuração da Inelegebilidade.
Em análise às prestações de contas objeto dos Acórdãos: PL-TCE 248/2013 (Processo TCE nº 2986/2009), 249/2013
(Processo TCE  nº  8079/2010), 247/2013 (Processo TCE nº 2984/2009), 250/2013 (Processo TCE nº 8080/2010),
986/2013 (Processo TCE nº 2176/2010),431/2009 (Processo TCE nº 3360/2006), 922/2012 (Processo TCE nº
3173/2007) e 923/2012 (Processo TCE nº 3173/2007), dos exercícios financeiros de 2005, 2006, 2007 e 2008, como
não houve análise por parte do Poder Judiciário, também não há como se enquadrar em causa de inelegibilidade.
LC 64/1990
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)
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À vista disso, considerando que há pendência de julgamento definitivo, não há motivo justo para declaração da
inelegibilidade.
Neste sentido, o Portal do TCE apresenta informações acerca de todos os responsáveis que tiveram suas contas
julgadas irregulares, a partir da data dos respectivos acórdãos condenatórios, a partir de 15/11/2012 (Lei 9.504/97, art.
11, § 5º). 
Isto posto, analisando-se a lista pública, constata-se a existência de nove processos do candidato impugnado como
gestor responsável. Além de relacioná-los, a lista apresenta outras informações, disponíveis no Portal, sobre o processo
no qual ocorreu o julgamento pela irregularidade.  São eles: nº 3173/2007, nº 2875/2008, nº 2876/2008, nº 2877/2008, nº
9196/2008, nº 2983/2009, nº 4098/2009, nº 2167/2010, nº 3446/2011. Dois dos processos foram anulados por decisão
judicial, dois estão pendentes de julgamento e outros cinco deles foram aprovados pela Legislativo Municipal de Pastos
Bons/Ma, portanto a Câmara de Vereadores.
Não faz parte dessa lista, o responsável que tenha tido excluída sua responsabilidade por conta julgada irregular, ou
cuja inclusão no cadastro tenha sido suspensa em razão de decisão judicial, ou aquele cujo acórdão condenatório tenha
sido tornado insubsistente.
Conclui-se, portanto, que por força da Constituição, a competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos
eleitos pelo povo é do Poder Legislativo (nos termos do artigo 71, inciso I, da Constituição Federal) e que o parecer
emitido pelo Tribunal de Contas não gera a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar
64/1990. 
O caso é, deste modo, de rejeição da impugnação, eis que o impugnado não incorre em nenhuma inelegibilidade,
conforme acima fundamentado.
Com efeito, observo que o requerente possui nacionalidade brasileira, está em pleno gozo dos seus direitos políticos,
tem alistamento e domicílio eleitoral, é filiado a partido político há mais de 6 (seis) meses e possui a idade mínima
exigida legalmente para concorrer ao cargo pleiteado.
Verifico também que o requerente foi devidamente escolhido em convenção partidária e o DRAP do Partido/Coligação
ao qual o requerente pertence foi julgado regular, sem qualquer impugnação.
E por fim, repito, as condições de elegibilidade foram preenchidas e não se configura nenhuma causa de Inelegibilidade.
Em face do exposto, rejeito a impugnação assim como da notícia de inelegibilidade e nos termos do art. 46, da
Resolução TSE n.º 23.609/2019, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de ENOQUE FERREIRA MOTA NETO,
para concorrer ao respectivo cargo majoritário de Prefeito no Município de Pastos Bons/Ma, sob o número indicado, com
a opção de nome de urna apresentada no requerimento inicial.
Publique-se em Mural Eletrônico e dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral, conforme art. 58, § 1º, da Resolução
TSE n. 23.609/2019.
Certifique-se o julgamento no Sistema de Candidatura – CAND do colendo TSE.
P.R.I.
Pastos Bons/Ma, datado e assinado eletronicamente.

Lyanne Pompeu de Sousa Brasil
Juíza da 17ª Zona Eleitoral
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