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EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DR. JOSÉ FERREIRA RAMOS JUNIOR 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA 

 
 
 
 
 

RCand. nº 0600801-69.2022.6.15.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICARDO VIEIRA COUTINHO, devidamente qualificado nos autos do 

pedido de registro de candidatura em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 4º da Lei 

Complementar n.º 64/90 e art. 41 da Res. TSE n° 23.609/2019, apresentar  

 
C O N T E S T A Ç Ã O 

(com pedido de reconsideração) 

 

em face das impugnações apresentadas nos IDs. n° 15796102 e 15801813, bem como 

requerer seja reconsiderada a decisão de ID n° 15803714, que deferiu a tutela provisória de 

urgência pleiteada pela Procuradoria Regional Eleitoral para suspender o repasse de 

recursos oriundos do Fundo Partidário (FP) e do Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha (FEFC) ao candidato, com bases nas razões de fato e de direito a seguir expostas. 
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I. BREVE INCURSÃO PROCESSUAL. 

 

A coligação A PARAÍBA TEM PRESSA DE SER FELIZ requereu, no 

último dia 11/08/2022, nos termos da Resolução TSE n° 23.609/2019, o registro de 

candidatura de Ricardo Vieira Coutinho ao cargo de Senador, conforme documentação e 

informações exigidas pela justiça eleitoral (ID n° 15798297 e ss.).  

 

No ID n° 15796102, Bruno Figueiredo Roberto, também postulante ao 

cargo de senador pela Paraíba no pleito eleitoral de 2022, apresentou impugnação ao 

registro de candidatura nos presentes autos, com base nos seguintes argumentos: i) violação 

ao estabelecido no art. 27, §7° da Resolução TSE n° 23.609/2019, uma vez que o pedido  de 

registro não teria sido instruído com as respectivas certidões de objeto e pé atualizadas de 

cada um dos processos indicados nas certidões negativas; ii) no processo n° 0001954-

70.2014.6.15.0000 teria sido declarada a inelegibilidade do ora defendente, sendo que essa 

decisão foi mantida pelo STF no julgamento da PET n° 10.508; iii) Por fim, alega que o ora 

impugnado teve as contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da Paraíba, 

conforme lista apresentada (ID n° 15796106 – Processos n° 05186/17, 06315/18 e n° 

06012/19, referentes às prestações de contas anuais do Governo do Estado , exercícios 

financeiros de 2016, 2017 e 2018, respectivamente). 

 

Em seguida, o candidato e a coligação, por meio do ID n° 15799902, foram 

intimados para cumprir diligências requeridas pela Secretária Judiciária, consistentes na 

juntada de certidão de objeto e pé dos processos indicados na intimação. 

 

O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, também apresentou 

impugnação de id n° 15801813, sustentando, em síntese, que “o impugnado está inelegível, 

porque foi condenado pela prática de abuso de poder político com viés econômico, nas 
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eleições de 2014, ilícito reconhecido em decisão colegiada proferida pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, incidindo, assim, a causa de inelegibilidade prevista no art. 1°, I, d, da Lei 

Complementar n° 64/90” e que “o registro de candidatura não foi instruído com as certidões 

de objeto e pé referentes a todos os processos referenciados nas certidões criminais 

fornecidas pela Justiça Estadual de 1° e 2 ° graus”. 

 

O órgão ministerial requereu ainda a concessão de tutela provisória de 

urgência para impedir que o candidato tenha acesso a recursos de fundos públicos, com a 

proibição de repasse, sob pena de multa de R$ 100 mil em caso de descumprimento.   

 

O candidato, ora impugnado, então, apresentou manifestação de ID n° 

15803152, requerendo a juntada das certidões de objeto e pé indicadas na intimação (ID n° 

15799902), bem como pugnando pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência 

apresentado pelo MPE, por ser incompatível com a atual sede processual e porque os arts. 

16-A e 16-B da Lei 9.504/97 asseguram ao candidato que ainda não teve o seu registro 

analisado praticar todos os atos relativos à campanha eleitoral. 

 

Na sequência, o candidato Bruno Figueiredo Roberto igualmente 

apresentou pedido incidental de “tutela de urgência inaldita altera pars”, para obstar que o 

candidato impugnado tenha acesso aos recursos públicos de campanha eleitoral, bem como 

acesso às propagandas eleitorais de rádio e televisão (ID n° 15803724). 

 

Por meio da decisão ID n° 15803714, foi deferida a tutela de urgência 

provisória pleiteada pela Procuradoria Regional Eleitoral para suspender o repasse de 

recursos oriundos do Fundo Partidário (FP) e do Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha (FEFC) ao candidato impugnado Ricardo Vieira Coutinho, sob pena de multa 

de R$ 100 mil reais, nos termos requeridos pelo Parquet. 
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O pedido liminar apresentado pelo candidato Bruno Figueiredo Roberto, 

por sua vez, para proibir a utilização do horário eleitoral gratuito pelo candidato 

impugnado, foi indeferido na decisão ID n° 15804571. 

 

Foi, então, publicada citação no mural eletrônico, em 22/08/2022, para 

que o candidato ora impugnado apresentasse defesa em 7 (sete) dias, nos termos do que 

determinam os arts. 4º da LC n° 64/90 e art. 41 da Res. TSE n. 23.609/19. 

 

Diante desse quadro, vem o ora impugnado apresentar as razões pelas 

quais entende deve ser reconsiderada a decisão liminar concedida, bem como devem ser 

julgadas improcedentes as ações de impugnação propostas, com o subsequente deferimento 

do registro de candidatura nos presentes autos. 

 

 

II. DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE REPASSE DE RECURSOS 
DO FP E DO FEFC AO CANDIDATO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE 
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA. 

 

De início, antes de ingressar propriamente no mérito das impugnações 

que foram apresentadas, cabe expor as razões pelas quais merece ser reconsiderada a 

decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo MPE nos presentes autos.  

 

Como um primeiro ponto, importante destacar que o deferimento de 

tutela antecipada, antes da apresentação de defesa pelo candidato impugnado e da própria 

análise acerca da viabilidade do registro de candidatura, viola frontalmente o disposto nos 

arts. 16-A e 16-B da Lei 9.504/97, que dispõem: 

 

Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar 

todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o 



 
 

 
Página 5/30 

   

 

SITE 
suassunadevasconcelos.com.br 
 
WHATSAPP 
(61) 99129-6382 

BRASÍLIA 
Setor de Habitações Individuais Sul 
QL 12 casa 16, Lago Sul –  
Península dos Ministros  
CEP: 71630-255 

JOÃO PESSOA 
Av. Flávio Ribeiro Coutinho,  
500, Sala 610, Liv. Mall 
CEP: 58.037-005. 
Fone: (83) 3578 – 6382 

 

horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido 

na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade 

dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por 

instância superior.  

 

Art. 16-B. O disposto no art. 16-A quanto ao direito de participar da 

campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-

se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado 

no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. 

 

Nessa mesma linha, o art. 51 da Res. TSE n° 23.609/2019 estabelece que o 

candidato cujo registro ainda não tenha sido analisado pela justiça eleitoral, poderá efetuar 

todos os atos de campanha, até que ocorra o trânsito em julgado da decisão de registro ou 

a partir da decisão colegiada proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral: 

 

Art. 51. A candidata ou o candidato cujo registro esteja sub judice pode 

efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral , inclusive 

utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome 

mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição. 

§ 1º Cessa a situação sub judice: 

I - com o trânsito em julgado; ou 

II - independentemente do julgamento de eventuais embargos de 

declaração, a partir da decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral, 

salvo se obtida decisão que: 

a) afaste ou suspenda a inelegibilidade (LC nº 64/1990, arts. 26-A e 26-

C) ; 

b) anule ou suspenda o ato ou decisão do qual derivou a causa de 

inelegibilidade; 
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c) conceda efeito suspensivo ao recurso interposto no processo de registro 

de candidatura. 

 

Ressalta-se que nenhuma das duas hipóteses impeditivas à prática de todos 

os atos de campanha previstas pela Res. TSE n° 23.609/2019 (decisão transitada em julgado 

ou decisão colegiada do TSE) são aplicáveis ao caso em comento, vez que a análise do 

registro de candidatura ora impugnado sequer foi realizada por este eg. TRE. 

 

Por isso, em situações como a presente, os tribunais regionais eleitorais 

vêm rechaçando a utilização de pleitos provisórios em ações de impugnação de registro de 

candidatura, exatamente em razão da falta de previsão legal e dos prejuízos absolutamente 

irreversíveis oriundos desse tipo de medida. 

 

Confira-se, a propósito, os seguinte julgados: 

 

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2018. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. GOVERNADOR. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE 

REGISTRO DE CANDIDATURA. PROCEDÊNCIA. TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA. (...) 

Indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência com efeitos 

antecipatórios, pois ausente o fumus boni iuris (art. 300 do CPC) e contra 
legem, haja vista que o art. 16-A da Lei n.º 9.504/97 permite que o 
candidato sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à 

campanha eleitoral. 

(RCAND 0600086-33 - TRE/TO, 15/05/18, Relator Juiz Agenor 

Alexandre da Silva). 

 

“Quanto ao pedido de tutela inibitória de urgência formulado pelo parquet, 

no sentido de impedir a utilização de recursos público do Fundo 
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Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, assim 

como da utilização do tempo de propaganda de rádio e televisão, por tudo 

o que restou até aqui exposto, é evidente que não há a mínima 

probabilidade de deferimento. Além disso, o art. 16-A da Lei nº 9.504/97 

estabelece que o candidato com registro sub judice pode efetuar todos os 

atos relativos à campanha, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no 

rádio e na televisão, além de ter seu nome mantido na urna eletrônica 

enquanto estiver sob essa condição. Quanto ao repasse de recursos, a 
Legislação Eleitoral não o proíbe aos partidos cujo pedido de 
registro esteja sub judice, consoante a dicção, dos arts. 38 a 44 da Lei 

nº 9.096/1995 e dos artigos 16-C e 16-D da Lei nº 9.504/1997. Sendo 

assim, a improcedência da Ação de Impugnação de Registro e o 

indeferimento do pedido de tutela inibitória são as medidas que devem ser 

adotadas neste julgamento.” (TRE-AP - RCAND: 060041514 MACAPÁ - 

AP, Relator: SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 12/09/2018, 

Data de Publicação: PSESS - em Sessão, Data 12/09/2018) 

 

 

Isso se dá, porque a ação de impugnação de registro de candidatura possui 

rito específico, disciplinado pelos art. 3º e seguintes da LC n° 64/90 e nos artigos 40 e 

seguintes da Res. TSE n° 23.609/19, que não preveem, em nenhum momento, a 

possibilidade de concessão de tutela antecipada de urgência. 

 

A impossibilidade da concessão de tutela provisória em ações de 

impugnação de registro ganha ainda mais relevância quando o pleito é de proibição de 

repasse de recursos do fundo eleitoral, principalmente porque esse tipo de proibição 

adquire contornos de irreversibilidade1, exercendo influência decisiva no pleito. 

 

 
1 Art. 300, §3° do CPC. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 
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Ou seja, numa campanha realizada e custeada eminentemente com 

recursos públicos, ainda que o candidato impugnado consiga registrar posteriormente a sua 

candidatura, nada irá recuperar os dias perdidos sem o recebimento dos recursos 

públicos, nem restabelecer a disparidade criada em relação aos demais candidatos que 

continuaram praticando seus atos de campanha normalmente. 

 

Por isso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem considerado 

temerárias medidas que visem realizar juízos antecipatórios em pedidos de registro de 

candidatura, especialmente quando possuem o potencial de influir no processo 

democrático e na autonomia dos partidos políticos (art. 17 da CF e Lei 9.096/95). 

 

Nesse sentido, confira-se: 

 

78. Nos limites da cognição exercida no processo de registro de 

candidatura, a providência requerida não me parece compatível, até 

porque a realização da campanha eleitoral, enquanto não 

apreciado o requerimento de registro de candidatura, encontra 
suporte no art. 16-B da Lei nº 9.504/1997  

(RCand n° 0600903-50.2018.6.00.0000, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 

DJ 01/09/2018). 

 

A suspensão de recursos do Fundo Partidário, num juízo sumário e 
antes do exercício do contraditório e da ampla defesa, pode ter 

reflexos na própria subsistência do partido político , ainda que 

fossem excluídas as parcelas para despesas urgentes e suficientes à 

manutenção da atividade partidária.”  

(PROTOCOLO nº 2376, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho 

Neto, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 152, Data 

07/08/2017, Página 144). 
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Nessa mesma linha, também se posiciona a doutrina majoritária: 

 

“Portanto, quando se tratar de questões tendentes ao afastamento de modo 

antecipado – ou mesmo quando se visa impedir candidato de participar do 

pleito -, regra geral, não se aplicam os regramentos previstos pelo 

direito processual civil a respeito das medidas antecipatórias,  
entendimento que deve ser mantido mesmo com a vigência da 

novel codificação (FISCHER, Roger. SILVA, Jaqueline Mielke. A 

(in)compatibilidade da tutela provisória prevista no NCPC no 

âmbito do direito processual eleitoral. In: AGRA, Walber de Moura. 

PEREIRA, Luiz Fernando. TAVARES, André Ramos (coord.). O Direito 

Eleitoral e o Novo Código de Processo Civil. Belo Horizonte: Fórum, 

2016. p. 261-262)”. 

 

 

Nesses mesmos termos, vale também colacionar o posicionamento de José 

Jairo Gomes sobre o assunto: 

 

“Os efeitos atinentes à negativa e ao cancelamento de registro e à 

invalidação de diploma só surgem com o trânsito em julgado da sentença 

proferida pelo juiz eleitoral de 1º grau ou com a publicação do acórdão 

proferido por órgão colegiado no exercício de sua competência originária 

ou recursal. (...) 

 

Assim, até antes do trânsito em julgado da sentença ou da publicação do 

acórdão denegatório de pedido de registro de candidatura prolatado pelo 

órgão colegiado, poderá o candidato prosseguir em sua campanha  

(LE, art. 16-B, introduzido pela Lei nº 12.891/2013), inclusive 
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arrecadando recursos e realizando propaganda eleitoral , além de ter 

seu nome mantido na urna eletrônica (José Jairo Gomes, Direito Eleitoral, 

2018, pp. 452/453)”. 

 

 

Aqui vale um breve esclarecimento. Até porque este último autor foi 

referenciado na decisão concessiva de tutela antecipada dos presentes autos. 

 

É verdade que, no artigo intitulado “Tutela provisória no registro de 

candidatura: O problema do Financiamento Público a Candidaturas natimortas”2, José Jairo 

Gomes defende a possibilidade de concessão de tutela antecipada em processos de registro 

de candidatura. No entanto, tal juízo antecipatório, segundo os exemplos dados pelo 

próprio autor no texto, só seria possível em casos de óbices de candidatura absolutamente 

insuperáveis, incontestáveis e insupríveis. Observe-se: 

 

“Além disso, também merece ser destacado, em primeiro lugar, que os 

direitos políticos dos referidos pré-candidatos encontravam-se 

suspensos desde o trânsito em julgado das respectivas decisões penais 

condenatórias, por força do art. 15, III, da Constituição Federal. Segundo: 

a todos eles falta a condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, da 

CF, consistente na necessidade de a pessoa encontrar-se no pleno 

exercício e gozo de seus direitos políticos. Terceiro: em todos os casos 

houve a livre escolha nas convenções dos partidos de pessoas condenadas 

criminalmente, cujos direitos políticos já se encontravam suspensos. 

Quarto: em todos eles os entes partidários ignoraram qualquer filtro ético 

 
2Disponível em: http://genjuridico.com.br/2019/04/23/tutela-provisoria-no-registro-de-

candidatura-o-problema-do-financiamento-publico-a-candidaturas-natimortas/, último acesso 

24/08/2022. 
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ou jurídico, chegando a formalizar perante a Justiça Eleitoral pedidos de 

registro de candidatura de pessoas que, à luz da Constituição e do 

sistema jurídico, evidentemente não podem ser candidatas, sendo 
essa impossibilidade insuperável, incontestável, insuprível.  

 

(...) 

 

Destarte, notadamente com vistas à salvaguarda do patrimônio público, 

pode-se cogitar o liminar impedimento do dispêndio dos recursos 

públicos (c, supra) alocados no FP e no FEFC pelo réu que, no momento 

em que formula requerimento de registro, apresentar em seu 

patrimônio jurídico obstáculo que já se sabe intransponível, que 

desde logo se afigure insuscetível de alteração no âmbito do 

processo de registro de candidatura. Os casos anteriormente citados 

são exemplos eloquentes de “obstáculos intransponíveis”; entre outros, a 

eles se pode agregar a inelegibilidade constituída em processo por abuso 

de poder (LC nº 64/90, art. 1º, I, alíneas “d” e “h” c.c. art. 22, XIV) cuja 

decisão já tenha transitado em julgado. 

 

 

Em outras palavras, o próprio autor reconhece que só se poderia cogitar 

da liminar de dispêndio de recursos públicos alocados no FP e no FEFC quando houver, no 

caso concreto, obstáculo instransponível à candidatura, consubstanciada por 

inelegibilidade já abarcada por decisão transitada em julgado. 

 

Ocorre que esse não é o caso dos autos. O candidato ora impugnado não 

possui condenações transitadas em julgado ou mesmo óbices intransponíveis à sua 

candidatura, como será demonstrado em tópico próprio a seguir. 
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Além disso, é preciso fazer a mesma observação em relação à recentíssima 

decisão liminar concedida pelo Ministro Carlos Horbach do Tribunal Superior Eleitoral, 

nos autos do registro de candidatura n° 0600761-07.2022.6.00.0000, do candidato à 

presidência da República pelo PTB, Roberto Jefferson. 

 

Naquele caso, o candidato impugnado possui condenação criminal 

transitada em julgado, cuja punibilidade restou extinta por indulto presidencial. 

 

Sendo assim, a candidatura, naquele caso, possui, em tese, óbice 

instransponível, já que tanto a Súmula 61 do TSE, quanto a Súmula 631 do STJ, preveem, 

respectivamente, que o prazo de inelegibilidade decorrente de condenação criminal  

transitada em julgado projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena e que o indulto 

extingue apenas os efeitos primários da condenação e não os extrapenais. 

 

Veja-se, a respeito, o teor dessa decisão liminar do TSE: 

 

“no caso em apreço, extrai-se da prova carreada aos autos, que: (i) o 

impugnado foi condenado pelo STF na AP n. 470/MG  pelos crimes de 

corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 

1º, incisos V e VI, da Lei n. 9.613/98); (ii) foi fixada a pena em 7 (sete) 

anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, no regime semiaberto, além de 

287 (duzentos e oitenta e sete) dias-multa; (iii) o acórdão condenatório foi 

publicado no DJe de 22.4.2013; (iv) o decreto de indulto foi publicado em 

24.12.2015; e (v) a decisão de extinção da punibilidade, tomada na EP n. 

23/DF, foi publicada em 29.3.2016. 

 

Sobre o tema, portanto, verifica-se, sem maiores dificuldades 

hermenêuticas, que, de forma uníssona, as jurisprudências do Tribunal 
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Superior Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal são sólidas no tocante à natureza declaratória do título 

judicial que, diante do instituto do indulto, reconhece a extinção da 

punibilidade do condenado. Em outras palavras, os efeitos secundários 

do indulto retroagem à data da publicação do decreto. 

 

 

No caso dos presentes autos, por outro lado, o candidato impugnado 

Ricardo Vieira Coutinho, como dito, sequer possui condenação criminal, muito menos 

transitada em julgado, conforme demonstram as certidões acostadas. 

 

Ademais, a condenação do candidato por abuso de poder político com viés 

econômico nos autos das AIJEs n° 1954-70 e 2007-51, referentes ao pleito eleitoral de 2014, 

também não é definitiva, visto que ainda pende julgamento de recursos pelo Supremo 

Tribunal Federal em ambos os casos. 

 

Inclusive, a decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, nos autos da 

Petição n° 10.508/PB, que foi mencionada nas impugnações, se deu apenas em sede de 

pedido de tutela antecipada de urgência.  

 

Ou seja, o mérito do recurso extraordinário apresentado contra a decisão 

do TSE, nos autos da AIJE n° 1954-70, sequer foi analisado pela Suprema Corte. 

 

Já no que se refere à condenação na AIJE n° 2007-51, pende de julgamento 

pelo STF, tanto o mérito do recurso extraordinário com agravo (ARE 1.363.103), como o 

pedido de tutela de urgência, ambos sob a relatoria da Min. Carmén Lúcia. 
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Com efeito, em nenhuma das duas situações há provimento 

jurisdicional definitivo, a afastar a principal premissa para a concessão da tutela  

antecipatória nos presentes autos, tal como ocorreu na recente decisão do TSE envolvendo 

o candidato à Presidência da República pelo PTB.  

 

Não fosse isso o bastante, cabe ressaltar, por fim, que a inelegibilidade 

insculpida no art. 1º, I , “d” da LC 64/90, supostamente aplicável ao presente caso, requer, 

como será demonstrado a seguir, uma análise mais aprofundada por esta especializada, que 

não se coaduna com o pedido antecipatório feito nos presentes autos. 

 

Esse, aliás, foi o entendimento aplicado, recentemente, por este TRE-PB, 

nos autos do RCand. n° 0600790-40.2022.6.15.0000: 

 

“No presente caso, observa-se que a inelegibilidade apontada pelo 

impugnante, insculpida no art. 1º, I, “d”, da Lei Complementar n. 

64/1990, requer uma análise mais aprofundada que não se revela 

viável em sede de tutela provisória de urgência, uma vez que se faz 

necessário examinar a decisão que, eventualmente, tenha gerado o 

suposto impedimento a que se refere a impugnação apresentada pelo 

Ministério Público Eleitoral. 

Assim, considerando a natureza célere da Ação de Impugnação de 

Registro de Candidaturas – AIRC, aliada à necessária atenção ao 
princípio da segurança jurídica, reservo-me para apreciar o pedido 

constante na tutela provisória de urgência no momento do  

julgamento do mérito da presente Ação de Impugnação de Registro de 

Candidatura”. 
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Portanto, considerando o quadro posto, não há razões que justifiquem a 

manutenção da decisão liminar proferida nos presentes autos, de modo que se requer a 

sua reconsideração para que o candidato impugnado possa receber recursos públicos e 

praticar todos os atos de campanha até decisão colegiada do TSE sobre o registro, nos 

termos do que determina o art. 51 da Res. TSE n° 23.609/2019.  

 

 

III. DA NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, 
“D” DA LC 64/90 NO PRESENTE CASO. 

 

Inicialmente, cabe pontuar que a discussão em tela não objetiva adentrar 

no mérito da decisão do TSE nos Recursos Ordinários Eleitorais n° 2007-51 e 1954-70, ou 

discutir o seu acerto ou desacerto, mas, sim, demonstrar que: 

 

i) as condenações proferidas nas Ações de Investigação Judicial Eleitoral - 

AIJES não implicam inelegibilidade automática;  

 

ii) ainda que assim não fosse, essas decisões não transitaram em julgado, 

havendo recursos pendentes de julgamento pelo STF; e  

 

iii) está em trâmite, também no STF, o julgamento da ADI 7197, ajuizada 

pelo Solidariedade para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 

11, § 10, da Lei 9.504/1997, ao art. 175, § 3 da Lei nº 4.737/1965, bem 

como declarar, por arrastamento, a inaplicabilidade da Súmula-TSE nº 70, 

permitindo que o encerramento do prazo de 8 anos, mesmo após o dia da 

eleição, possa ser considerada causa superveniente apta a afastar a 

inelegibilidade; 
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Sobre o primeiro ponto, destaca-se que, conforme a jurisprudência do 

TSE, a procedência de pedido deduzido em AIJE, lastreada em abuso de poder econômico 

e político, não é motivo, por si só, para atrair a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “d” da 

LC n° 64/90, na medida em que é necessária a verificação individualizada, tanto da prática 

do ato abusivo, como da anuência do candidato a ele. 

 

Observe-se, nesse exato sentido: 

 

[...] 2. A orientação firmada por esta Corte é de que a procedência do 

pedido deduzido em AIJE contra candidato, lastreada em abuso do poder 

econômico e uso indevido dos meios de comunicação (no art. 22, XIV da 
LC 64/90) não constitui, per se, substrato fático-jurídico suficiente para 

atrair a causa de inelegibilidade prevista na alínea d, porquanto 
indispensável a comprovação da prática do ato abusivo ou a anuência a 

ele. Precedentes: AgRREspe 135-48/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 7.3.2017; e 

RO 296-59/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29.9.2016. [...] (AgR-

REspe 380-08/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 19/5/2017) 

 

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. 

REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, D, DA LC 

64/90. INOCORRÊNCIA. AIJE. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONDENAÇÃO. MERO BENEFICIÁRIO .  

NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. Na decisão monocrática, manteve–se 

deferido o registro de candidatura do agravado, vencedor do pleito majoritário 

de Jaú/SP, pela não incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, d, da LC 64/90, 

uma vez que condenado em AIJE como mero beneficiário do ilícito.2. Nos 

termos do art. 1º, I, d, da LC 64/90, são inelegíveis "os que tenham contra sua 

pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão 

transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de 

apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual 

concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 
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8 (oito) anos seguintes".3. A referida hipótese de inelegibilidade aplica–se 

somente ao candidato que praticou o ato abusivo ou com ele anuiu, e não 

a quem foi mero beneficiário do ilícito. Precedentes.4. No caso, extrai–se 

da moldura fática do aresto a quo que o candidato "foi réu em ação de 

investigação judicial eleitoral (RO nº 663–92.2015.6.26.0000) em que se apurou 

uso indevido dos meios de comunicação social em benefício de sua campanha ao 

cargo de Deputado Federal nas eleições de 2014". Todavia, foi condenado apenas 

como mero beneficiário, porquanto, "[a]o julgar o recurso ordinário interposto 

por Jorge Ivan Cassaro, ora recorrido, a e. Relatora, Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, entendeu estar configurada a prática abusiva, porém, sem prova 

da participação do ora recorrido".5. Desse modo, na linha do parecer ministerial, 

impõe–se manter deferido o registro de candidatura.6. Agravo interno a que se 

nega provimento. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060024974, 

Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação:  PSESS - Publicado 

em Sessão, Data 18/12/2020) 

 

 

Com isso em mente, é importante relembrar que este TRE/PB, soberano 

na análise das provas e dos fatos, quando do julgamento da conduta praticada pelo ora 

impugnado no âmbito das referidas AIJES, condenou o candidato à multa no valor de R$ 

60 mil, na condição de mero beneficiário das condutas perpetradas pelos ex-secretários 

de Educação e Saúde em favor de sua candidatura em 2014. 

 

Confira-se, a respeito, trechos do acórdão regional: 

 

Conforme relatado, o TRE/PB julgou improcedentes as AIJEs n 1802-os 

22.2014.6.15.0000 e 2007-51.2014.6.145.0000 e deu parcial provimento à Rp nº 

2016-13.2014.6.15.0000, reconhecendo a prática das condutas vedadas descritas 

no art. 73, V e VI, b, da Lei nº 9.504/1997. 
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Constou da parte dispositiva do acórdão regional o seguinte (fls. 7.480-7.482 dos 

autos físicos): 

 

(...) 

 

c) ao investigado RICARDO VIEIRA COUTINHO, no valor de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais), na condição de beneficiário das condutas vedadas 

perpetradas pelos ex-secretários de Educação e de Saúde em favor de sua 

candidatura – nomeação contratação admissão/demissão sem justa causa de 

servidores na circunscrição do pleito – codificados – nos três meses antes da 

eleição e publicidade institucional em período vedado em lei; 

 

(...) 

 

2. pela improcedência do pedido formulado na AIJE 2007 afastando a 

responsabilidade dos investigados RICARDO VIEIRA COUTINHO, ANA 

LÍGIA COSTA FELICIANO, MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

WALDSON DIAS DE SOUZA ANTÔNIO EDUARDO ALBINO DE MORAES 

FILHO, FRANCISCO CÉSAR GONÇALVES RENATO COSTA FELICIANO, 

haja vista que não ficou comprovada a prática de abuso de poder político, 

descrita na petição inicial (inciso XIV do Art. 22 da Lei Complementar 64/90); 

 

 

Para fundamentar a sua impugnação nos presentes autos, o MPE afirma 

que o TSE, ao analisar o caso, condenou o ora impugnado, Ricardo Vieira Coutinho, nos 

autos dos Recursos Ordinários n° 2007-51 e 1954-70, pela prática de abuso de político com 

viés econômico e condutas vedadas, em razão de “(i) de contratações e exonerações de servidores 

com vínculo precário; (ii) da execução irregular do Programa Empreender PB; (iii) da distribuição 

de kits escolares com o slogan “Pra sua vida ficar melhor, o Governo faz diferente” e (iv) da 

intensificação de pagamentos da Paraíba Previdência (PBprev) às vésperas do pleito”. 
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Todavia, ao contrário do sustentado na impugnação, os votos 

acompanhados pela maioria dos ministros, no julgamento dos referidos recursos (Min. Og 

Fernandes e do Ministro Luis Felipe Salomão) entenderam estar caracterizada a conduta 

abusiva apenas no âmbito do programa Empreender PB e na intensificação de 

pagamentos da Paraíba Previdência (PBprev). 

 

E, mesmo nesses casos, Excelência, além da já supracitada conclusão desta 

Corte Regional Eleitoral (TRE-PB) quanto a condição de beneficiário do candidato 

impugnado e da não comprovação de abuso de poder político, houve também 

divergência no próprio TSE sobre o assunto — o voto do Min. Sérgio Banhos foi 

categórico no sentido de não ter sido demonstrado o abuso de poder político com viés 

econômico nos atos praticados pelo então governador. 

 

Confira-se, a esse respeito, trecho do voto divergente do Min. Sérgio 

Banhos no RO n° 2007-51, oportunidade em que manifestou certa “perplexidade” em 

ver tais condutas como abusivas, já que sequer foram capazes de justificar qualquer 

reprovação de contas do Governo no ano de 2014 ou em anos anteriores: 

 

“Não obstante a excelência dos argumentos externados pelo relator, entendo que 

não está perfeitamente demonstrado o abuso do poder político, com viés 

econômico. Primeiramente porque o programa teve adequada previsão 

legislativa e orçamentária e já vinha sendo executado em outros anos 

anteriores. Além disso, não há prova nos autos de que as falhas na 

execução do programa, inclusive as que conflitam com orientação da 

Corregedoria-Geral do Estado, estavam relacionadas com as eleições ou com a 

candidatura do então mandatário, sendo certo que se tratou de ação social de 

grande envergadura. Nesse ponto, embora se trate de matéria distinta – 

apreciada em instâncias diversas –, vale mencionar que tais falhas, agora 

qualificadas como parte do abuso do poder político, justificaram mera aposição 
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de ressalva nas contas do gestor público, circunstância que suscita certa 

perplexidade em se considerar abusiva e, consequentemente, apta a 

justificar a cassação do registro ou do diploma e a inelegibilidade por oito anos, 

conduta que não foi sequer capaz de acarretar a reprovação das contas do 

governador. Não há elementos probatórios suficientes para se concluir que o 

aumento significativo no número de beneficiados estava relacionado 

necessariamente à eleição, ou tinha o propósito de impulsionar a candidatura do 

então governador, seja porque o processo eleitoral não havia se iniciado, seja 

porque há elementos outros que justificam o incremento, a exemplo da 

necessidade de resgate dos empréstimos no próprio ano de 2014”. 

 

E também houve divergência no julgamento do RO n° 1954-70 (PBprev): 

 

“(...) considero meramente indiciária a circunstância de que o pagamento dos 

passivos teve coincidência parcial com o pleito de 2014, uma vez que não há 

nenhuma outra prova ou indício robustos indicativo de que a conduta foi 

motivada pelo pleito de 2014. Ao contrário, segundo o exame que fiz dos 

elementos aos quais tive acesso – que é, em grande medida, convergente àquele 

empreendido na origem e pelo relator originário do caso, Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho –, há um conjunto de circunstâncias abonadoras, ou que 

pelo menos colocam em dúvida o caráter eleitoral da conduta : 

 

a) os pagamentos dos retroativos não foram obstados por conduta deliberada da 

administração estadual. Houve o cumprimento de recomendações da 

Controladoria-Geral do Estado da Paraíba, no sentido da suspensão do exame e 

do processamento de retroativos até a implementação de plano de ação; b) o 

então presidente Hélio Carneiro Fernandes não implementou o dito plano de 

ação, mas continuou o pagamento, ainda que em escala reduzida. Tais 

pagamentos persistiram até o seu pedido de exoneração; c) com a assunção da 

nova administração da autarquia previdenciária, foram adotadas medidas no 

sentido da implementação de plano de ação, acarretando aumento significativo 
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dos processos analisados e dos respectivos pagamentos; d) os valores pagos antes 

das eleições, da ordem de 3 milhões de reais, foram substancialmente inferiores 

aos pagos posteriormente, aproximadamente 16 milhões; e) não há prova de que 

os pagamentos ocorreram de forma desvirtuada, em descompasso com as 

diretrizes fixadas pela autarquia de previdência, sendo certo, ademais, que não 

houve benefício de eleitores ou grupo específico; f) o pagamento em si não 

constituiu nenhum ilícito, mas apenas a satisfação de obrigação devida pela 

autarquia previdenciária, não atrelada a nenhuma contrapartida do eleitor.  

 

Diante desses elementos, considero no mínimo frágil a conclusão 
segundo a qual a aparente coincidência dos pagamentos com o ano 

eleitoral seria suficiente para demonstrar o desvio de finalidade da 
atuação estatal, razão por que me parece duvidosa a caracterização do 

abuso de poder. 

 

 

De acordo ainda com o voto proferido, o conjunto probatório não 

apresentou nenhum elemento, senão a condição de Chefe do Poder Executivo, que ligasse 

o então Governador Ricardo Coutinho aos pagamentos realizados pela autarquia 

previdenciária — os quais eram, per si, lícitos, uma vez que decorrentes de obrigações 

previamente devidas, não vinculadas à eleição e adimplidas conforme as diretrizes fixadas 

por esse órgão autônomo da administração pública indireta.  

 

Nesses termos, concluiu: “A inelegibilidade, por seu turno, reclama 

participação efetiva nos atos, o que, a meu entender, não se evidencia na espécie”. 

 

Diante desse quadro, verifica-se que, apesar da inelegibilidade apontada, 

não ficou demonstrado, de forma pormenorizada, que Ricardo Coutinho seria, de fato, o 

agente direto das irregularidades, mas sim mero beneficiário, o que, por si só, já seria 

suficiente para preservar a sua elegibilidade no atual pleito. 
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Isso porque, conforme entendimento reiterado do TSE, “na dúvida sobre a 

configuração do ilícito, não há que ser aplicada cassação de mandato eletivo, mas sim deve ser 

referenda a vontade popular” (REspe 258-57, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJE 

de 19.6.2020), o que, inclusive, reforça a probabilidade de êxito dos recursos apresentados 

perante o Supremo Tribunal Federal contra os referidos acórdãos. 

 

Outro ponto que precisa ser observado na análise do presente registro — 

e que também reforça as razões apresentadas na presente contestação— é o fato de tramitar 

no Supremo Tribunal Federal a ADI 7197/DF que discute se o exaurimento do prazo de 8 

(oito) anos fixado no art. 1º, I, “d”, “h” e “j” da LC n° 64/90, após o dia da eleição e antes da 

diplomação, pode ser considerado fato superveniente a afastar a inelegibilidade. 

 

Ou seja, ainda que a Súmula 70/TSE estabeleça que “o encerramento do 

prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a 

inelegibilidade”, nada impede que o encerramento desse prazo, mesmo após o dia da 

eleição, também possa ser considerado fato superveniente. 

 

Isso porque a ação constitucional levada ao Supremo Tribunal Federal 

aponta que “ainda que exista um prazo comum de 8 anos para todos os que incorram nas aludidas 

causas de inelegibilidade, a depender do ano em que praticada a conduta descrita, haverá uma 

desigual alteração do efetivo tempo de restrição ao direito fundamental de ser votado” e que “essa 

variação da eficácia na contagem do prazo de inelegibilidade para condenados em situações 

rigorosamente idênticas gera uma disparidade de restrição de 3 ou 4 eleições, a depender,  
exclusivamente, de variações do calendário, situação evidentemente incompatível com um sistema 

que conferiu status constitucional à elegibilidade, por ser esta corolário da soberania popular” (ADI 

7197/DF, inicial, rel. Min. Carmen Lúcia). 

 

Em outras palavras, ainda que se considere, no presente caso, que o 

candidato impugnado estaria inelegível a partir das eleições de 2014 até 2022 – o que apenas 
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se argumenta, nada obsta que se considere exaurido o prazo de 8 anos após o dia 5 de 

outubro do corrente ano, para fins de registro de sua candidatura no presente pleito.  

 

Inclusive, existem julgados do próprio TSE, que, em situações diversas, 

têm considerado o fato ocorrido após o dia da eleição como apto a afastar a inelegibilidade 

prevista no art. 1º, I, “d” da LC n° 64/90: 

 

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. 
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, d, DA LC Nº 64/1990. CONDENAÇÃO EM 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL POR ABUSO DE 

PODER ECONÔMICO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. 

FATO SUPERVENIENTE. AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE. ART. 

11, § 10, DA LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DO 

REGISTRO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. O art. 

11, § 10, da Lei das Eleições prevê que as condições de elegibilidade e as causas 

de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de 

registro de candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, 

supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.2. Os fatos 
supervenientes que tenham repercussão na elegibilidade de candidato 
podem ser conhecidos e apreciados em sede extraordinária, desde que 

constituídos até a data da diplomação. Precedente. (RECURSO ESPECIAL 

ELEITORAL nº 060006003, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, 

Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 79, Data 04/05/2021) 

 

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, D, DA LC 64/90. FATO 

SUPERVENIENTE. ART. 11, § 10, DA LEI 9.504/97. SEDE 

EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO. 

PROVIMENTO.   (...) 6. "Conforme a jurisprudência desta Corte Superior 
firmada nas Eleições 2014, 2016 e 2018, os fatos supervenientes que 
repercutam na elegibilidade podem ser apreciados inclusive em sede 

extraordinária, desde que antes da diplomação" (AgR–REspEl 0600127–
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51/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, sessão virtual de 11 a 14/12/2020). 

Entendimento mantido para as Eleições 2020, à unanimidade, nos termos do 

referido precedente.   7.    O termo ad quem para se admitir o fato superveniente 

é o último dia fixado no Calendário Eleitoral para a diplomação – no caso, 

18/12/2020, conforme o art. 1º, V, da EC 107/2020 –, ainda que esse ato 

eventualmente tenha ocorrido em data anterior em município específico. 

Precedentes.   8.    Na hipótese, o recorrente noticiou às 11h17 de 18/12/2020 

que, no bojo da ADPF 776, o douto Ministro Gilmar Mendes deferiu liminar 

para "determinar a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo 

TSE, no julgamento do AgR–RO–EI n. 0608809–63.2018.6.19.0000/RJ, 

impedindo–se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 

2020". Por conseguinte, o recurso ordinário interposto pelo recorrente na 

referida AIJE possui efeito suspensivo que alberga a própria inelegibilidade, 

estando afastada, assim, a incidência do art. 1º, I, d, da LC 64/90.   9.    Decisão 

cujos fundamentos não podem ser revistos por esta Corte, na linha da Súmula 

41/TSE: "[n]ão cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das 

decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas 

que configurem causa de inelegibilidade".   10.  Diante de circunstância 

superveniente de natureza objetiva, e, ainda, da inexistência de qualquer outro 

óbice, impõe–se deferir o registro.   11.  Recurso especial provido para deferir o 

registro de candidatura, comunicando–se, com urgência, ao TRE/RJ, para fim 

de imediata diplomação.  (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060075853, 

Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação:  PSESS - Publicado 

em Sessão, Data 18/12/2020) 

 

 

Sobre o assunto, merece especial destaque o voto proferido pela Min. 

Luciana Lossio no REspe n° 283-41.2016 – Tianguá -CE, que ilustra situação muito similar 

à analisada nos presentes autos, confira-se: 

 

“Não obstante, depois de muito refletir sobre a matéria, proponho que a redação 

do enunciado seja alterada, passando a indicar a data da diplomação como termo 
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final para aferição do fato superveniente. Isso porque manter a data da eleição 

para esses fins equivale, em verdade, a ampliar o prazo de 8 anos de 

inelegibilidade fixado em lei. Afinal, a partir do oitavo ano da condenação, o 

cidadão teria que aguardar mais dois ou quatro anos para se candidatar, a 

depender do pleito que decidisse disputar - geral ou municipal. Na prática, o 
impedimento vigoraria entre 10 e 12 anos, superando os 8 anos 
estabelecidos pelo legislador, situação incompatível com um sistema que 
conferiu status constitucional à elegibilidade, por ser esta corolário da 

soberania popular. 

 

Isso significa que, se a eleição na qual se verificou a condenação ocorrer em 5 de 

outubro e a eleição do oitavo ano seguinte em 2 de outubro, o candidato estará 

inelegível, em razão dos 3 dias que faltam para o cumprimento de seu prazo de 

inelegibilidade. Na hipótese contrária, que também é possível, sendo a 

condenação imposta em ano cuja eleição ocorreu no dia 2 de outubro, e estando 

o pleito marcado para o dia 5 de outubro no oitavo ano seguinte, o candidato se 

beneficiaria da redação atual da súmula e teria seu registro deferido, em virtude 

de o impedimento ter findado 3 dias antes do pleito. Daí porque a escolha da 
data da diplomação não só evita tais disparidades, conferindo 
tratamento isonômico a situações similares, como também resguarda o 
direito constitucional à elegibilidade do cidadão que não estará mais 
inelegível no momento de ser diplomado e exercerá o mandato sem 

nenhuma mácula.” (Recurso Especial Eleitoral nº 28341, Acórdão, Relator(a) 

Min. Luciana Lóssio, Relator(a) designado(a) Min. Luiz Fux, Publicação:  PSESS 

- Publicado em Sessão, Data 19/12/2016) 

 

 

Isso só mostra o quanto o exaurimento do prazo da inelegibilidade, após 

o dia da eleição e antes da diplomação, tem sido debatido nas instâncias superiores, a 

justificar, no mínimo, uma análise mais aprofundada deste Tribunal Regional Eleitoral 

acerca do presente registro de candidatura.  

 

Dessa forma, pugna-se pela improcedência das impugnações apresentadas 

no ID n° 15796102 e 15801813, com fulcro no art. 1º, I, “d” da LC n° 64/90, e pelo 

subsequente deferimento do registro de candidatura nos presentes autos.  
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IV. DA NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, 
“G” DA LC 64/90 NO PRESENTE CASO. 
 

Por fim, na impugnação apresentada no ID n° 15796102, Bruno 

Figueiredo Roberto alega que o ora impugnado teve as contas julgadas irregulares pelo 

Tribunal de Contas da Paraíba, conforme lista apresentada (ID n° 15796106 – Processos n° 

05186/17, 06315/18 e n° 06012/19, referentes às prestações de contas anuais do Governo 

do Estado em 2016, 2017 e 2018, respectivamente). 

 

Ocorre que, em nenhum desses processos, houve o devido julgamento das 

contas pelo órgão efetivamente competente para tanto, qual seja, a Assembleia Legislativa 

do Estado da Paraíba (art. 49, IX da CF c/c CE-PB, art. 54, XVI). 

 

É preciso notar que, tomando por base o modelo constitucional do art. 71 

da CF, a atividade do Tribunal de Contas do Estado, na análise da prestação de contas anuais 

apresentadas pelo Chefe do Executivo, é meramente opinativa, ou seja, a Corte de 

Contas, nesses casos, apenas aprecia a gestão global ou geral das contas, emitindo um 

parecer prévio, cabendo unicamente ao Poder Legislativo o respectivo julgamento. 

 

Esse, aliás, é o entendimento do STF: 

 

INELEGIBILIDADE - PREFEITO - REJEIÇÃO DE CONTAS - 

COMPETÊNCIA. Ao Poder Legislativo compete o julgamento das 

contas do Chefe do Executivo, considerados os três níveis – federal, 

estadual e municipal. O tribunal de contas exsurge como simples 

órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa – inteligência dos artigos 

11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 25, 31, 49, inciso 

IX, 71 e 75, todos do corpo permanente da Carta de 1988. (RE 132.747, 
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Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/1992, 

DJ 07-12-1995 PP-42610 EMENT VOL-01812-02 PP-00272) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO 

DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO 

PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE 

GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI 

COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO 

IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - 

Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder 

Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão 

parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de 

prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, 

art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, 

indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos 

prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio 

que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III 

- A Constituição Federal revela que o órgão competente para 

lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 

64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o 

Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins 

do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 

1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a 

apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, 

será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de 

Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer 



 
 

 
Página 28/30 

   

 

SITE 
suassunadevasconcelos.com.br 
 
WHATSAPP 
(61) 99129-6382 

BRASÍLIA 
Setor de Habitações Individuais Sul 
QL 12 casa 16, Lago Sul –  
Península dos Ministros  
CEP: 71630-255 

JOÃO PESSOA 
Av. Flávio Ribeiro Coutinho,  
500, Sala 610, Liv. Mall 
CEP: 58.037-005. 
Fone: (83) 3578 – 6382 

 

por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido 

e provido. 

(RE 848826, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: 

RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-

187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017) 

 

E também a jurisprudência pacífica do TSE: 

 

Eleições 2012. Registro de candidatura. Deferimento. Rejeição de contas. 

Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. Não incidência. 

1. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a Câmara 

Municipal é o órgão competente para julgar as contas do prefeito, 

inclusive como ordenador de despesas, e que, nesse caso, ao Tribunal 

de Contas cabe apenas a emissão de parecer prévio, não incidindo, 

portanto, a ressalva do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90 . 

(Recurso Especial Eleitoral nº 17443, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique 

Neves Da Silva, Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 

06/12/2012) 

 

“9. A inelegibilidade insculpida no art. 1º, I, g, da Lei Complementar 

nº 64/1990 não se aperfeiçoa com a emissão de parecer pela rejeição 

das contas, exarado pelo Tribunal de Contas, ainda que se verifique a 

inércia na apreciação das contas por parte do Legislativo da 

municipalidade (Precedente: STF, RE nº 729.744, Rel. Min. Gilmar 

Mendes - repercussão geral). 

10. No caso sub examine, consoante a moldura fática do acórdão 

hostilizado, não consta qualquer desaprovação pelo Poder 

Legislativo local – órgão competente - das contas do Recorrente, 
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atinentes aos exercícios de 2013 e 2014 (Acórdãos TC-002122/026/13 e 

TC-000595/026/14), circunstância que interdita qualquer discussão 

acerca da higidez, ou não, do estado jurídico de elegibilidade do 

Recorrente. 11. Recurso Especial Eleitoral desprovido” 

(Recurso Especial Eleitoral nº 58895, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, 

Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/12/2016). 

 

 

Portanto, considerando que, no presente caso, inexiste julgamento das 

contas mencionadas (Processos n° 05186/17, 06315/18 e n° 06012/19) pelo órgão 

efetivamente competente do Poder Legislativo Estadual, não há que se falar na incidência 

da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. 

 

 

V. DOS PEDIDOS.  

 

Diante do exposto, requer-se: 

 

a) ab initio, a reconsideração da decisão que que deferiu a tutela 

provisória de urgência pleiteada pela Procuradoria Regional Eleitoral 

para suspender o repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário 

(FP) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao 

candidato impugnado; 

 

b) no mérito, a total improcedência das impugnações apresentadas nos 

IDs. n° 15796102 e 15801813, com o subsequente deferimento do 

registro de candidatura do requerente ao cargo de SENADOR DA 

REPÚBLICA pelo estado da Paraíba; 
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Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidas, especialmente pelos documentos anexos à presente contestação. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

João Pessoa, 26 de agosto de 2022. 
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