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Feito: REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) N. 0600472-06.2020.6.01.0004
 
Procedência: MARECHAL THAUMATURGOACRE
 
Juízo da   004ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO SUL AC
 
Autor/Requerente: REQUERENTE: SILVANO QUEIROZ DA SILVA, RESPEITO E COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE
90-PROS / 20-PSC, PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - MARECHAL THAUMATURGO - AC - MUNICIPAL,
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO- MARECHAL THAUMATURGO-AC
IMPUGNANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO ACRE
 
Advogado do(a) REQUERENTE: DION NOBREGA DE LIMA LEAL - AC3247
Requerido:  IMPUGNADO: SILVANO QUEIROZ DA SILVA
 
Assunto: [Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária]  

 

SENTENÇA
 
 
Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura de SILVANO QUEIROZ DA SILVA, para

concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 90, pelo(a) RESPEITO E COMPROMISSO COM A NOSSA
GENTE, no Município de(o) MARECHAL THAUMATURGO. 

Conforme certidão elaborada pelo Cartório Eleitoral (ID 15031767), o Edital atinente ao pedido de
registro dos candidatos ao cargo de Prefeito e Vice pela referida Coligação foi publicado no DJE em 28.09.2020,
cujo término para o prazo de impugnação se deu em 03.10.2020.

Nesse interstício, o Ministério Público Eleitoral, em 03.10.2020, ingressou com Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura (Airc), sob o fundamento de que o Impugnado teria incidido na inelegibilidade do art.
1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar n. 64/90, uma vez que, na condição de Prefeito Municipal, teve suas
contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado nos autos do Processo ns. 23.533/2017-80,
23.574/2017-50, 24.545-2018/90.

O Parquet apresentou também petição na qual requereu a juntada dos Acórdãos TCE n. 11.188/2017
e 11.043/2018, nos quais a Corte de Contas Estadual julgou processo de inspeção e autônomo na Câmara Municipal
de Mâncio Lima, figurando o Impugnado como responsável, sendo o último referente ao não envio das informações
referentes ao 6º bimestre de 2016, aplicando-se multa ao responsável e notificação para cumprimento legal das
notificações;  e o segundo para apurar o cumprimento da Lei Complementar Federal n. 131/2009 (Lei da
Transparência), tendo aplicado também multa ao Impugnado, além de determinação para que promova atualização
do Portal da Transparência.  

Após devidamente citado pelo mural eletrônico, o Impugnado apresentou contestação, em cujo mérito
alegou que os processos não se referem a prestações de contas anuais da Câmara Municipal, mas de inspeção e de

https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArquivo=text/html&path=PJE-ZONA/2020/10/20/19/56/44/ee14eb79760e6c02da9ae3ad8a35c4c2e9380a0fa0f6bd5cfca19e6a969f71d3#_ftn1
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArquivo=text/html&path=PJE-ZONA/2020/10/20/19/56/44/ee14eb79760e6c02da9ae3ad8a35c4c2e9380a0fa0f6bd5cfca19e6a969f71d3#_ftnref1


processos autônomos de apuração de responsabilidade sobre o não envio de informações da administração, o que
não se amoldaria ao elemento descrito na alínea ‘g” do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar n. 64/90.

 Aduziu, ainda, que tampouco seria o caso de irregularidade insanável que configure ato de
improbidade administrativa.

Na sequência, o juízo observou que se trata de matéria exclusivamente de direito, o que permite o
julgamento antecipado da lide e, em virtude dos documentos juntados pelo impugnado, determinou que o Ministério
Público se manifestasse, nos termos do art. 43, § 4º, da Resolução TSE n. 23.609/19, o qual apresentou parecer
reafirmando os fundamentos da Airc pela sua procedência.

  Por sua vez, o Cartório Eleitoral juntou aos autos informação no tocante à conformidade do
candidato com as condições de elegibilidade, registrabilidade e ausência de inelegibilidade, de acordo com os
documentos encaminhados pelo candidato e sistemas internos da Justiça Eleitoral.   

Ato contínuo, os autos foram conclusos para decisão
Pois bem. Decido.
 
II – DO MÉRITO DA AIRC E REGISTRO
 
De início, impõe-se distinguir que alínea g do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/90

estabeleceu como causa de inelegibilidade o julgamento das contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas.

Nota-se, no entanto, que tanto o Acórdão n. 11.188/2017 e 11.043/2018 referem-se, respectivamente,
ao Processo Autônomo para apurar responsabilidade n. 23.547.2017-50 e o de Inspeção n. 24.545.2018-70.

Conforme se vê, ambos os processos não se amoldam especificamente ao julgamento de contas de
que fala a Lei Complementar 64/90, tendo em vista que o processo de inspeção corresponde a processo de
fiscalização, que segundo o TCU, em seu sítio eletrônico[1]:  “(...) visam suprir omissões e lacunas de informações,
esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos
praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal”; ao passo que o processo autônomo mencionado
também não possui a natureza de julgamento de contas.

Portanto, tais processos não se prestam ao julgamento de contas especificamente, embora possam vir
a integrar o julgamento das contas anuais da gestão analisada pela Corte de Contas.   

 Diante disso, já se afasta da inelegibilidade imputada pelo Ministério Público Eleitoral ao candidato.
Além disso, em ambos os Acórdãos mencionados o Tribunal de Contas determina ao gestor que este

seja notificado para promover as medidas necessárias ao cumprimento da legislação que teria descumprido,
denotando-se que não se trata, portanto, de irregularidades insanáveis, cuja imposição de multa, embora caracterize
gravidade da conduta, não conduz ao entendimento que sejam irregularidades insanáveis que configurem atos
dolosos de improbidade administrativa.

Portanto, não servindo os Acórdãos do TCE como fundamento para reconhecimento da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/90, julgo improcedente o mérito
do pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral, razão pela qual passo ao julgamento dos requisitos de
registro do candidato.

Em observância aos termos do art. 47 da Resolução TSE n. 23.609/19, registro o julgamento e
deferimento do DRAP da Coligação Respeito e Compromisso com a Nossa Gente, cuja decisão foi devidamente
publicada no mural eletrônico do TRE/AC, conforme se vê nos autos do Processo n. 06005458-22.2020.6.01.0004,
permitindo-se, nesta oportunidade, o julgamento individual dos candidatos da chapa majoritária. 

Sem maiores acréscimos, consoante as informações elaboradas pelo cartório eleitoral, o Requerente
encaminhou toda a documentação necessária para aferição dos requisitos exigidos, não havendo impugnação ou
elementos que indiquem a ausência de condições de elegibilidade ou causas de inelegibilidade, razão pela qual deve
ser deferido o pedido formulado.

 
II- DO DISPOSITIVO
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Ante o exposto, julgo improcedente a ação de impugnação de candidatura apresentada pelo

Ministério Público Eleitoral, bem como DEFIRO o pedido de registro de candidatura de SILVANO QUEIROZ DA
SILVA, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 90, com a seguinte opção de nome: SILVANO
QUEIROZ.

Portanto, estando regular o pedido ao cargo de Vice-Prefeito a este vinculado, conforme se observa
do Registro de Candidatura n. 0600474-73.2020.6.01.0004, DEFIRO o registro da CHAPA MAJORITÁRIA
requerida pela Coligação Respeito e Compromisso com a Nossa Gente.

Dispenso, em razão da providência acima, a certificação do resultado do julgamento do processo do
titular em relação ao respectivo vice, a teor do art. 49, §1° da Res. TSE n. 23.609/2019.

Publique-se. Intimem-se
Cruzeiro do Sul, datado e assinado digitalmente.
 
Marlon Martins Machado
Juiz da 4ª Zona Eleitoral

 

[1] https://portal.tcu.gov.br/institucional/conheca-o-tcu/competencias/inspecoes-e-auditorias/
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