
 

Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 99ª Zona – Santana (BA) 

O Ministério Público Eleitoral, utilizando-se do Promotor 
Eleitoral subscritor desta peça, que poderá ser encontrado para intimações e 
notificações pessoais na Rua Monteiro Lobato, Fórum local, Santana (BA), 
lastreado no art. 127, caput, da Constituição Federal, vem, perante V. Exª, 
nos autos nº 10/2000, oferecer CONTRA-RAZÕES em RECURSO 
ELEITORAL relacionado à AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO 
REGISTRO DE CANDIDATURA de Odílio Domingues de Assunção, 
já qualificado na inicial, cuja juntada aos autos supracitados desde já requer. 

Nesses termos, aguarda deferimento. 

Santana, 16 de agosto de 2000. 

Millen CASTRO M. de MOURA 
Promotor de Justiça Eleitoral 

 



 

CONTRA-RAZÕES RECURSAIS 

M. M. Juiz 
Eminentes Julgadores 

1 – O Recorrente teve sua inscrição às eleições proporcionais 
vindouras apresentada pela Coligação “Forte é o Povo” (PTB-PFL-PSDB), 
como pré-candidato ao cargo de Vereador da Cidade de Canápolis. 

2 – O Ministério Público Eleitoral impugnou seu registro de 
candidatura entendendo-o inelegível por duas razões: possuir o empecilho 
do analfabetismo e terem sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, 
em 10/03/98 e 11/08/98 respectivamente, as contas dos exercícios de 1990 e 
1991, referentes a verbas federais repassadas ao Município de Canápolis 
(BA) quando o impugnado era Prefeito daquela cidade. 

3 – Citado, o impugnado alegou não ser analfabeto já que estudou 
até a 4ª série (conforme declaração de fls. 23) e exerceu o cargo de vereador 
e prefeito por várias gestões. Quanto à rejeição de contas, afirmou que “a 
sentença do processo que aprecia as contas não transitou em julgado, tão 
pouco foram esgotados os recursos cabíveis, bem como o prazo”, não tendo 
juntado qualquer documentação atinente a esses fatos. 

4 – O M. M. Juiz rejeitou a impugnação quanto ao analfabetismo 
e acolheu a referente à rejeição de contas. 

5 – O impugnado interpôs RECURSO DE APELAÇÃO 
CRIMINAL ELEITORAL, reiterando os motivos da contestação, 
principalmente pelo fato de que “as contas alegadas pela Promotoria, 
ALÉM DE SEREM SANÁVEIS, CABEM RECURSOS” (sic). Não juntou 
qualquer prova atinente às suas alegações. 



 

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO 
6 – Trata-se de recurso em ação de impugnação a registro de 

candidatura, previsto nos arts. 8º e seguintes da Lei Complementar nº 64/90, 
no entanto o recorrente interpôs APELAÇÃO CRIMINAL ELEITORAL, 
embora não tenha sido condenado por qualquer crime, nem tenha 
respondido a processo penal. A nosso ver, tal se constitui erro grosseiro, 
pois a apelação criminal eleitoral, prevista no art. 362 do Código Eleitoral, 
não se refere a matéria cível, razão pela qual não pode ser recebida, nem 
mesmo em nome do princípio da fungibilidade, portanto não deverá este 
recurso ser conhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral. 

DO MÉRITO 
7 – Caso se ultrapasse a preliminar acima, não há por que 

reformar-se a sentença do M. M. Juiz Eleitoral desta Zona. A questão 
mostra-se por demais clara e não exige maiores questionamentos. 

8 - O recorrente, quando Prefeito de Canápolis, teve suas contas 
rejeitadas pelo TCU devido a omissão na prestação destas (irregularidade 
insanável) e não recorreu dessa decisão, seja administrativa, seja 
judicialmente. Com isso, incidiu na inelegibilidade cominada pelo art. 1º, I, 
“g”, da Lei Complementar nº 64/90, cujo conteúdo, apesar de tão citado 
nestes autos, vale ser repetido: 

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 ocasião de 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 (cinco) anos seguintes, contados a 
partir da data da decisão. 

9 – Analisemos por partes o referido dispositivo e perceberemos 
que o recorrente encaixa-se perfeitamente na definição acima: 

a) O Recorrente era Prefeito do Município de Canápolis (BA); 
b) Suas contas relativas a convênio federal foram rejeitadas por 

irregularidade insanável: débito oriundo de omissão na prestação 



 

de contas de recursos repassados pela PETROBRÁS durante o 
exercício de 1990, por conta do Fundo Especial/Royalties do 
Petróleo (processo TC 250.397/97-8) e de recursos recebidos do 
Fundo Especial no exercício de 1991 (processo TC 250.279/95-9), 
conforme cópias dos acórdãos de fls. 7 a 9; 

c) Não existiu qualquer recurso atinente à matéria, conforme 
documento de fl. 5 dos autos nº 52/2000 (apensos). Além 
disso, se houvesse, essa prova caberia ser feita pelo recorrente, 
o qual não se desincumbiu de tal ônus; 

d) A decisão do Tribunal de Contas da União não foi submetida 
ao Poder Judiciário, comprovação que também deveria ser 
realizada pelo recorrente, que não o fez – e nem poderia ser 
diferente, pois ela não existe. 

10 - Em ambos os casos, a irregularidade é insanável, pois não se 
refere a mera formalidade, como ausência de assinatura, ou erro no cálculo; 
trata-se de omissão na prestação de contas, apuração de débito, vício que 
não pode ser corrigido, ainda que houvesse o ressarcimento. Como ressaltou 
o célebre jurista Joel José Cândido (in Direito Eleitoral Brasileiro, Edipro, 
8ª edição, pág. 134), “deve-se esclarecer que eventual ressarcimento, de 
parte do investigado aos cofres públicos, não impedirá sua inelegibilidade. 
O ressarcimento tem natureza retributiva; a inelegibilidade tem natureza 
moral.” Assim, mesmo que o valor houvesse sido devolvido, persistiria a 
inelegibilidade. 

11 – Conseqüentemente, estando preenchidos os requisitos do 
dispositivo supracitado, tipificada ficou a inelegibilidade cominada a ODÍLIO 
DOMINGUES DE ASSUNÇÃO relativa à rejeição de contas. As decisões 
multicitadas foram proferidas em 10 de março e 11 de agosto de 1998, logo a 
inelegibilidade, que se estende por cinco anos, ainda está em vigor. 

12 – Afirmação que poderia ser feita por algum desavisado - a 
qual, porém, não terá procedência – refere-se ao órgão competente para o 
julgamento acima referido. Via de regra, as contas prestadas pelo Prefeito 
são julgadas pela Câmara Municipal, que aprecia o parecer dos Tribunais de 
Contas, conforme o art. 31, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Isso, 
entretanto, só ocorre se as verbas tiverem sido repassadas pelo Estado, pois 
o citado § 1º só se refere aos Tribunais de Contas dos Estados e dos 
Municípios, excluindo, propositadamente, o Tribunal de Contas da União. 



 

Assim, se a Prefeitura receber recursos federais – hipótese sub examine – 
prevalecerá, independentemente do julgamento do Poder Legislativo 
municipal, a decisão emitida pelo Tribunal de Contas da União, responsável 
por fiscalizar essa espécie de verbas, a teor do art. 71, VI, da Carta Magna. 

13 – Confirmando esse entendimento, o Tribunal Superior 
Eleitoral já decidiu nesse sentido algumas vezes, dentre as quais é exemplo 
o acórdão citado na exordial e na sentença: 

“Registro de Candidato. 
2. Inelegibilidade. Lei Complementar nº 

64/1990, art. 1º, I, letra “g”. 
3 Aplicação pelo Município de recursos 

repassados. Convênio. Hipótese em que o Tribunal de 
Contas da União é competente para fiscalizar 
(Constituição Federal, art. 71, VI). 

4. Prefeito que teve suas contas julgadas 
irregulares pelo Tribunal de Contas da União, quanto 
a recursos repassados pelo Município, por meio de 
convênio, sendo condenado ao pagamento de quantia 
expressa no acórdão, assinando-se-lhe quinze dias a 
partir da notificação para comprovar o recolhimento. 
Pedido de Reconsideração desacolhido pelo TCU. 

5. Na hipótese do art. 71, VI, da Constituição 
Federal, o Tribunal de Contas da União age no 
exercício de jurisdição própria e não como auxiliar do 
Legislativo. Precedentes do TSE. 

6. O fato do recolhimento da importância a que 
foi condenado, por si só, não sana a irregularidade, a 
qual aponta para a improbidade administrativa, com a 
conseqüência da inelegibilidade do art. 1º, I, letra “g”, 
da Lei Complementar nº 64/1990. 

7. A decisão do TCU, nessas hipóteses, não 
está sujeita à aprovação da Câmara Municipal, assim 
como sucede com parecer prévio de Tribunal de 
Contas Estadual, que é órgão auxiliar das Câmaras 
Municipais, nos termos do art. 31, §§ 1º e 2º, da 
Constituição Federal. 

8. Registro Indeferido. 
9. Recurso do Candidato Desprovido. 
(Recurso Ordinário nº 161 – Acre – 04/09/98) 



 

14 – Dados os fundamentos acima elencados, entendemos correta 
e justa a laboriosa sentença do M. M. Juiz Eleitoral, que acolheu a 
impugnação ao registro de candidatura de ODÍLIO DOMINGUES DE 
ASSUNÇÃO, por considerá-lo inelegível, nos termos do art. 1º, I, “g”, da 
Lei Complementar nº 64/90, razão pela qual o Ministério Público Eleitoral 
requer que, caso ultrapassada a preliminar supracitada e seja conhecido o 
presente recurso, este seja improvido por não haver mácula na decisão que 
lhe deu origem. 

Nesses termos, aguarda deferimento. 

Santana, 16 de agosto de 2000. 

Millen CASTRO M. de MOURA 
Promotor de Justiça Eleitoral 
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