
EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ DA 54ª ZONA ELEITORAL DE MUNDO 
NOVO-BAHIA 
 

 
 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por 
intermédio de um dos seus representantes legais, legitimado pelo art. 3º da Lei 
Complementar n.º 64/90, com base nos vários documentos acostados e mormente 
pelo contido no Parecer de nº 00113-7, publicado em 19 de setembro de 2007, 
emitido pelo TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DA 
BAHIA e fulcrado no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64/90 e 
dos artigos 14, § 9º e art. 17, § 1º, ambos da Constituição Federal, vem, perante 
V.Exa., apresentar IMPUGNAÇÃO AO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA formulado por RAIMUNDO SOUZA COSTA, brasileiro, 
casado, Médico, filho de Laura Souza Costa e Pedro Souza Costa, possuidor do título 
eleitoral sob a inscrição de nº 013656750590-Zona 54, Seção 19, residente e 
domiciliado na Rua Senador Cohin, n.° 32, nesta Cidade de Mundo Novo-Bahia, 
pelos motivos que adiante passa a expor: 

    DOS FATOS     

    Inicialmente, cumpre informar que o requerido 
RAIMUNDO SOUZA COSTA, fora eleito através de voto popular, para o cargo de 
Prefeito Municipal desta cidade de Mundo Novo-Bahia, no período compreendido 
entre 01 de janeiro do ano de 2005 com término previsto para 31 de dezembro de 
2008. 

    Infere-se, nesta oportunidade, através dos documentos 
juntados ao presente pedido a existência de RRC (REQUERIMENTO DE 
REGISTRO DE CANDIDATURA), onde o requerido objetiva concorrer à 
reeleição para Prefeito desta cidade, representando a coligação partidária denominada 
“TRABALHO, COMPETÊNCIA E PROSPERIDADE”, coligação esta, integrada 
pelas agremiações partidárias PMDB, PRB e PT. 



    Ocorre que, durante o exercício do seu mandato de Prefeito 
desta cidade(2004/2008), teve o requerido, suas contas relativas ao exercício de 
2006 julgadas irregulares, por apresentação de irregularidades insanáveis, tudo 
consoante Parecer de nº 113/07, emitido pelo TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, através do Processo nº 08665-07, 
publicado em 19 de setembro de 2007, inclusive, COM NEGATIVA DE 
PROVIMENTO À PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO intentado pelo 
impugnado, tudo conforme documentação em anexo. 

    SOMENTE À TÍTULO DE DEMONSTRAÇÃO DA 
DESÍDIA, PECULIAR DO REQUERIDO, SUAS CONTAS RELATIVAS AO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005, FORAM APROVADAS PELO TCM, 
COM RESSALVAS, PERSISTINDO O IMPUGNADO COM OS MESMOS 
VÍCIOS E IRREGULARIDADES INSANÁVEIS NO EXERCÍCIO 
SEGUINTE, OU SEJA, 2006, O QUE RESULTOU NA NÃO APROVAÇÃO E 
REJEIÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS. 

 

    Dentre as várias irregularidades insanáveis 
apresentadas na prestação de contas do exercício de 2006 pelo requerido, e, que 
resultara na rejeição de suas contas, dentre inúmeras, citaremos algumas: 

 

• Inobservância formalidades da Lei nº 4.320/64, 
nas fases de empenho, liquidação e pagamento 
da despesa e da Lei nº 8.666/93 no 
processamento de licitações; fragmentação de 
despesa com fuga ao procedimento. 

 
• Contratação de pessoal temporário, com base 

na Lei Municipal nº 967, de 19 de março de 2001, 
fato este que vem sendo observado desde o 
exercício anterior, sendo pagos R$ 358.510,00 
em maio, para o desempenho dos mais diversos 
cargos típicos da administração, de natureza 
continuada, conforme discriminados às fls. 533, 
caracterizando, em face da continuidade dessas 
contratações, infringência ao art. 37, II, da 
Constituição Federal. 

 



• Despesa de R$ 326.425,78 com combustíveis, 
considerada excessiva, em janeiro, maio, junho, 
agosto, setembro, outubro, novembro e 
dezembro, no montante, correspondente a 
4,43% da receita e 5,77% da despesa no 
período;  

 
• Despesa considerada excessiva com frete de 

veículos, em  janeiro, maio, julho, agosto, 
setembro, outubro, novembro e dezembro, no 
montante de R$ 825.741,82, correspondente a 
9,60% da receita e 12,60% da despesa no 
período;  

 
• Pagamento inferior ao salário mínimo, 

inobservando o art. 7º, inciso IV, da 
Constituição Federal, em abril; não 
demonstração da Disponibilidade de Caixa, 
durante o exercício, inobservando o art. 50, 
inciso I da Lei Complementar nº 101/00; 
empenho a posteriori em janeiro e fevereiro;  
 

• Ausência de descontos previdenciários em 
abril; 
 

• Ausência de desconto do IRRF em outubro e 
dezembro; 
 

• Ausência de comprovação de regularidade 
junto ao INSS e/ou FGTS em março. 

 
 

 Ausência da documentação referente à 
aplicação dos recursos oriundos do 
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. 

 
 Ausência da realização de concurso público 
para preenchimento dos cargos cuja 
necessidade seja premente com rescisão das 
contratações temporárias. 
 

      



    Inclusive, quanto à irregularidade insanável de 
contratações irregulares de funcionários públicos, restou pelo ingresso de uma 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, concernente na contratação irregular de funcionários 
públicos municipais, a qual, fora registrada sob o nº1899887-0/2008, e, ora 
tramita na Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Mundo Novo-Bahia, 
concedendo-se, inclusive ordem LIMINAR(doc. Anexo). 

    Determina o art. 1º, inciso I, letra “g” da Lei 
complementar 64/90. 

 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 e por decisão irrecorrível 
do órgão competente;  

     

    Com efeito, adotando-se interpretação literária e 
mediante análise de forma açodada e superficial da norma legal acima 
transcrita, inicialmente se conclui que o órgão competente para apreciação e 
votação das contas apresentadas pelo Prefeito Municipal é tão somente a 
Câmara Municipal de Vereadores e que o parecer emitido pelo Tribunal de 
Contas é meramente informativo. 

    Conforme ofício endereçado à esta Promotoria de 
Justiça, constata-se que até ao presente momento as contas municipais relativas 
ao exercício de 2006 não foram julgadas pela Câmara Municipal deste 
município.  

    Ora Excelência, forçoso é reconhecer que a INÉRCIA 
DO ÓRGÃO COMPETENTE EM JULGAR AS CONTAS MUNICIPAIS, não o 
fazendo no prazo definido em Lei e se o fizer sem o quórum mínimo necessário, 
fatalmente ocorrerá a manutenção e aprovação do parecer emitido pelo 
Tribunal de Contas, de forma tácita, quer por decurso de prazo legal, quer por 
falta de quórum mínimo capaz de destituí-lo. 

 



    Os Tribunais Eleitorais Pátrios são unânimes em 
afirmar que não havendo a Câmara Municipal se pronunciado acerca das 
Contas do Prefeito e Ex-Prefeitos no prazo estabelecido pela Lei Orgânica do 
município, prevalece o Parecer da Corte de Contas. 

    O Tribunal de Contas dos Municípios, fez publicar seu 
Parecer acerca das Contas do representado, relativo ao exercício de 2006 em 19 
de setembro de 2007, portanto, há mais de 280(duzentos e oitenta dias). 

     

    Reza o art. 26 da Lei Orgânica Municipal: 

Compete à Câmara Municipal, com a sanção do 
Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência 
do município, e, especialmente: 

VII – tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando 
sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no 
prazo máximo de sessenta (60) dias... 

a) o Parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer 
por decisão de dois terços (2/3) dos membros da 
Câmara; 

b) decorrido o prazo de sessenta (60) dias, sem 
deliberação pela Câmara, as Contas serão consideradas 
aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do 
Parecer do Tribunal de Contas. 

     

    Determina, ainda, o art. 31 §2º da Constituição Federal: 

Art. 31 -  

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, 
sobre as Contas que o Prefeito deve anualmente prestar, 
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal. 

 

 



    É imperioso reconhecer e adotar-se o princípio 
constitucional da vigência e da aplicabilidade do parecer emitido por qualquer 
dos Tribunais de Contas, parecer este que só poderá ser desconstituído pela 
maioria de 2/3 (dois terços) ou pela apreciação do mesmo, no prazo definido na 
Lei Orgânica do Município, ou seja, apreciação em 60 (sessenta dias) incorrendo 
o quórum mínimo ou a não apreciação no prazo legal, permanece o parecer 
emitido pelo Tribunal de Contas, CONSTITUINDO-SE, DESTARTE, EM 
VERDADEIRA E LEGÍTIMA DECISÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE. 

Acórdão TSE nº 23.921  

Relator: Ministro Gilmar Mendes 
Publicado em Sessão, em 09 de novembro de 2004 
 

 “Embargos de declaração. Agravo regimental. 
Recurso Especial. Registro de Candidato a Prefeito. 
Rejeição de Contas. Omissão da Câmara Municipal ao 
não julgar as Contas no prazo legal. Prevalência do 
Parecer do Tribunal de Contas. 
 
 Na ausência de julgamento, pela Câmara 
Municipal, das Contas do Ex-prefeito no prazo legal, 
prevalece o Parecer do Tribunal de Contas. 
 
 A contagem do prazo de cinco anos de 
inelegibilidade tem início a partir da decisão irrecorrível 
do órgão competente. Hipótese que somente ocorreu em 
janeiro de 2000, alcançando, portanto, as eleições de 
2004. 
 
 Decisão da Câmara proferida após o prazo legal 
previsto na Lei Orgânica deve ser considerada 
intempestiva. 
 
 Embargos de declaração rejeitados...” 
     

    Depreende-se, ainda, que todas as irregularidades 
apresentadas e contidas no Parecer Prévio do Tribunal de Contas do exercício 
de 2006, apresentaram-se de forma insanável, vez que conforme é assente na 
Jurisprudência Pátria, IRREGULARIDADES INSANÁVEIS SÃO AQUELAS 
QUE INDICAM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU 
QUALQUER FORMA DE DESVIO DE VALORES. (Ac. Nº 21.896, de 
26/08/2004, Rel. Min. Peçanha Martins). 



    DO PEDIDO 
  

       Ante o exposto, requer o Ministério Público Eleitoral, de V.Exa.: 

    01 – Que seja recebida a presente ação de impugnação, 
determinando-se a notificação do Impugnado RAIMUNDO SOUZA COSTA, 
bem como da COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA denominada “TRABALHO, 
COMPETÊNCIA E PROSPERIDADE”, por meio de seu representante legal, 
para, querendo, apresentarem defesa, e, ao final seja julgada procedente a 
presente impugnação, por consequência indeferir-se o pedido de registro de 
candidatura de RAIMUNDO SOUZA COSTA, em vista dos seguintes 
fundamentos, sem prejuízo de outros eventualmente reconhecidos de ofício por 
Vossa Excelência. 

    01.a – Rejeição das contas referentes ao processo n.º 
08665-7 julgado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, e, 
até o presente momento não julgadas pela Câmara Municipal, referente à 
malversação de verbas públicas, desafiando-se a inelegibilidade prevista no art. 
1º, I, “g”, da Lei Complementar 64/90 – tópico 2, notadamente, porque não há 
ação anulatória de tal julgamento administrativo. 

    01.b - Não preenchimento pelo impugnado dos requisitos 
da probidade administrativa e moralidade para o exercício de mandato eletivo, 
nos moldes do artigo 14, § 9º, da Constituição Federal, o que pode ser facilmente 
demonstrado através da Ação Civil Pública por parte do ato de improbidade 
administrativa, registrada sob o nº1899887-0/2008, com concessão de liminar 
por este Juízo, que ora tramita perante a Vara Cível desta Comarca de Mundo 
Novo-Bahia. 

    02 – Protesta por todos os meios de prova admitidas em 
Direito, provas documentais, testemunhais, periciais, depoimentos pessoais e 
tudo o mais que se fizer necessário.   

   Atribui-se à presente o valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões 
de reais). 

   Pede deferimento. 

    Mundo Novo-Bahia, 10 de julho de 2008 
 

     José Carlos Rosa de Freitas 
           Promotor Eleitoral 


