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DECISÃO 

 

Sebastião Almir Caldas de Campos e Paulo Sérgio Nunes interpuseram 

recurso especial eleitoral por contra acórdão proferido pelo Tribunal 

Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) que indeferiu o registro de 

candidatura de ambos, aos cargos de prefeito e vice-prefeito, nas 

eleições de 2016, em razão da incidência da inelegibilidade prevista 

no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90 (rejeição de contas). 

 

O acórdão regional restou assim ementado: 

 

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA 

(RRC) - CARGO DE PREFEITO - INDEFERIDO - REJEIÇÃO DE CONTAS PELA 

CÂMARA MUNICIPAL - ALÍNEA "G", DO INCISO l, DO ART. 1º, DA LC Nº 64/90 

- RECURSO DESPROVIDO. 

1. Rejeição das Contas do Chefe do Executivo pela Câmara Municipal. 

Decreto Legislativo Municipal. 

2. A rejeição de contas por irregularidades na aplicação dos recursos 

do FUNDEF gera a inelegibilidade prevista na alínea "g", do inciso l, 

do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, sobretudo porque 

consubstancia irregularidade insanável que configura ato doloso de 

improbidade administrativa. 

Precedente do TRE-PR: RE nº 248-56.2016.6.16.0161. Relator: Dr. Josafá 

Antônio Lemes. 

 

ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) - 

CARGO DE VICE-PREFEITO - INDEFERIDO - REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE/PR - 

ALÍNEA "G", DO INCISO l, DO ART. 1º, DA LC Nº 64/90 - RECURSO 

DESPROVIDO. 

1.  Incidência da inelegibilidade pela alínea "g", do inciso l, do 

artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90 de contas irregulares pelo 

Presidente da Câmara Municipal por ser o ordenador das despesas 

(inteligência do § 1º, do artigo 31 da CF). 

2.  A ausência de retenção de IRPF de agentes políticos configura 

irregularidade insanável por ato doloso de improbidade administrativa, 

atraindo a incidência da inelegibilidade da alínea "g", do inciso l, 

do art. 1º da LC n° 64/90. 

3. A restituição de valores devidos ao erário não afasta a incidência 

da causa de inelegibilidade prevista na alínea "g", do inciso l, do 

art. 1º da Lei Complementar nº 64/90. 

Precedente do TRE-PR: RE Nº 88-18.2016.6.16.0133. Relator Dr. Lourival 

Pedro Chemim. Acórdão nº 51.702, de 30/09/2016. Publicado em sessão. 

(Fls. 809-810) 

  

Os recorrentes suscitaram violação ao art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, 

apresentam dissídio jurisprudencial e formulam as seguintes alegações: 

 



Em relação a Sebastião Almir Caldas de Campos (candidato ao cargo de 

prefeito): 

 

a) foi eleito para o cargo de prefeito com 2.741 votos contra 2.096 

votos do atual gestor, ou seja, 56,66% dos votos nominais;  

 

b) a Justiça Eleitoral deve examinar as premissas e circunstâncias 

para verificar se ficou caracterizado ato doloso de improbidade 

administrativa para fins de inelegibilidade e, no caso, procedeu-se a 

uma verdadeira responsabilização objetiva, pois não foram apreciados 

os argumentos apresentados pelos recorrentes em sede de contestação e 

recurso;  

 

b) ¿por isso, ao analisar casos enquadrados na alínea `g¿ do 

mencionado dispositivo legal, a Justiça Eleitoral deve analisar a 

fundo se a questão remete a ato doloso (má-fé, desonestidade e não 

meramente dolo genérico) e que importe em improbidade administrativa, 

e não mera irregularidade"  (fl. 839);  

 

c) segundo a legislação de regência do FUNDEF, deve ser aplicado o 

mínimo de 60% dos recursos à remuneração dos profissionais de 

magistério em efetivo exercício, e 40% a despesas diversas com 

¿manutenção e desenvolvimento do ensino"  (Lei nº 9.394/96) e, no caso 

dos autos, os recursos não foram destinados a outros custeios, nem 

foram dilapidados irregularmente;  

 

d) houve mero erro contábil, mas, assim que identificado o saldo do 

dinheiro que estava parado na conta-corrente do município, foi editada 

a Lei Municipal nº 460/2007 e foram repassados os valores devidos aos 

professores, razão pela qual o simples atraso no repasse não configura 

ato doloso de improbidade administrativa (hipótese que se assemelha ao 

que foi julgado no REspe nº 279-37/MG);  

 

e) ¿o RECORRENTE, quando Prefeito, assumiu a Administração em 2005 com 

um baixíssimo índice do IDEB do Município, e aplicando os recursos de 

forma correta, entregou o cargo em 2013 com um índice que o município 

só alcançaria em 2021"  (fl. 842);  

 

f) há dissídio jurisprudencial quanto à descaracterização da 

inelegibilidade na hipótese de não aplicação do percentual mínimo da 

receita do FUNDEF em educação;  

 

g) embora o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) tenha 

opinado, inicialmente, pela aprovação das contas com ressalvas, em 

sede de recurso de revisão o parecer foi alterado para sugerir a 

desaprovação e, posteriormente, a Câmara Municipal editou o Decreto 

Legislativo nº 7/2015, no qual as desaprovou, em procedimento que 

afrontou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;  

 

h) ¿o Município comprovou ao Tribunal de Contas que cumpriu o 

mandamento legal de aplicação do aludido recurso mediante a aplicação 

de R$ 744.536,75 (...) no ano de 2005, e mais R$ 44.576,49 (...) 

através de um abono salarial ao magistério, que foi regularmente 

concedido e pago aos professores através da Lei Municipal n. 460/2007, 

totalizando-se os R$ 789.113,24 (...), que representam real e 

fielmente os 60% dos Recursos Financeiros a que alude o art. 7º, da 

Lei n. 9.424/1996"  (fl. 859);  

 

i) ¿o ato administrativo do TCE-PR que recomendou a desaprovação das 

contas, além de conter vícios processuais de natureza material, também 

não observou o princípio da legalidade previsto no art. 37, CF/88, 



pois seu fundamento legal é o art. 45 do Provimento nº 37/1999, 

expedido pelo próprio Tribunal de Contas, que não possui competência 

legislativa"  (fl. 863), quando deveria ter base em lei formal. 

 

Em relação a Paulo Sérgio Nunes (candidato ao cargo de vice-prefeito): 

 

a) o vício que ensejou a desaprovação de suas contas relativas ao 

exercício financeiro de 2008, cargo de presidente da Câmara Municipal 

- qual seja, suposta ausência da adequada retenção de valores 

inerentes ao IRRF (imposto de renda) sobre a remuneração dos agentes 

políticos -, não pode ser enquadrado como insanável, nem configura ato 

doloso de improbidade administrativa, pois foi amparado em orientação 

das assessorias contábil, jurídica, orçamentária e fiscal;  

 

b) ¿não houve ausência de recolhimento do imposto referido, mas sim, 

recolhimento a menor, de valores consideravelmente insignificantes"  

(fl. 867);  

 

c) não remanescem razões que justifiquem o indeferimento da 

candidatura do recorrente ao cargo de vice-prefeito, pois, quando 

comprovado o recolhimento a menor, os valores foram integralmente 

recolhidos, regularizando-se a situação fiscal do órgão;  

 

d) ¿a inexistência de prejuízo ao erário e o saneamento das 

irregularidades foram atestadas pelo próprio servidor público Contador 

da Câmara Municipal, responsável pela aferição de valores de 

remuneração dos agentes públicos do órgão e, consequentemente, dos 

percentuais de descontos a serem efetuados ou retidos na forma da lei"  

(fl. 910).  

 

Em contrarrazões, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer 

de fls. 790-791.  

 

A Coligação Seguindo em Frente alegou, em suma, que a Corte Regional 

atestou, com base nos fatos e na jurisprudência dominante sobre o 

tema, a configuração de vícios insanáveis que caracterizam atos 

dolosos de improbidade administrativa.  

 

Afirmou que não foi demonstrada violação a dispositivo legal, 

argumentando, em relação ao primeiro recorrente, que o decreto 

legislativo pelo qual foram desaprovadas as contas foi editado com 

cinco votos favoráveis e nenhum contrário.  

 

Aduziu que as duas ações judiciais intentadas com o fim de suspender 

os efeitos do decreto legislativo não tiveram êxito e que cabia ao 

recorrente zelar pela observância dos limites legais de aplicação dos 

recursos do fundo.  

 

Sucede que, segundo a recorrida, ¿os RECORRENTES não complementaram 

tal destinação orçamentária logo no primeiro trimestre do exercício 

seguinte ao ano de 2005, pelo contrário, foi somente em 2007 que teria 

[sic] readequado a aplicação dos percentuais legalmente destinados"  

(fl. 1095).  

 

Quanto ao segundo recorrente, alegou que lhe foi cominada multa pelo 

TCE-PR, e eventual insignificância no valor referente à lesão ao 

Erário não afasta a cláusula de inelegibilidade da alínea g.  

 

A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso 

especial (fls. 1107-1110).  

 



Em consulta ao Sistema de Divulgação de Resultado das Eleições 2016, 

verifica-se que a chapa integrada pelos recorrentes ficou em primeiro 

lugar com 2.741 votos, correspondente a 54% dos votos apurados 

(comparecimento), enquanto o segundo colocado, Emerson Júlio Ribeiro, 

obteve 2.096 votos.  

 

Em 3 de novembro de 2016, neguei seguimento ao recurso especial, com 

base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior 

Eleitoral, mantendo o acórdão regional que indeferiu os registros de 

candidatura dos recorrentes para os cargos de prefeito e vice-prefeito 

do Município de Reserva do Iguaçu/PR.  

 

Contra essa decisão, advieram dois agravos regimentais.  

 

Sebastião Almir Caldas de Campos (candidato a prefeito) articula os 

seguintes argumentos:  

 

a) "deve ser necessariamente enfrentada matéria de ordem pública 

consistente na ausência de eficácia da decisão que atraiu a 

inelegibilidade em desfavor do Agravante, o que conforme restará 

demonstrado, determina o reconhecimento da elegibilidade de Sebastião 

Almir Caldas de Campos e o provimento do presente recurso"  (fl. 

1.134);  

 

b) em 20 de novembro de 2015 a Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu 

desaprovou as contas de sua responsabilidade relativas ao exercício 

financeiro de 2015, mas, ¿em 29 de julho de 2016 a Câmara Municipal de 

Reserva do Iguaçu, exercendo seu múnus público e reconhecendo nulidade 

absoluta na votação anteriormente realizada, houve por bem, 

acertadamente, em anular o Decreto Legislativo n. 07/2015, de modo que 

decorre daí, logicamente, terem sido afastados os efeitos da malfadada 

desaprovação e restabelecido a elegibilidade de Sebastião Almir Caldas 

de Campos" ;  

 

c) contudo, tanto o TRE/PR quanto a decisão agravada reconheceram 

eficácia à liminar concedida judicialmente que suspendeu os efeitos do 

Decreto Legislativo nº 001/2016, o que não pode prevalecer, pois, com 

será sobejamente demonstrado, a decisão da Câmara que anulou o 

anterior, de desaprovação das Contas ¿permanece hígida e eficaz em 

relação ao Agravante, de modo que deve ser esse E. Tribunal Superior 

Eleitoral reconhecer a elegibilidade de Sebastião Almir Caldas de 

Campos, para DEFERIR seu registro de candidatura ao cargo de Prefeito 

Municipal"  (fl. 1.138);  

 

d) a nulidade da decisão judicial é de natureza absoluta, podendo ser 

conhecida na seara eleitoral e em qualquer grau de jurisdição, pois 

consiste na ¿ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário 

por ocasião da impetração do writ of mandamus no qual foram suspensos 

os efeitos do Decreto Legislativo n. 001/2016 da Câmara Municipal de 

Reserva do Iguaçu - Paraná"  (fl. 1.139);  

 

e) apenas recentemente (27 de outubro de 2016), é que, após ser 

provocado, o Juízo de Pinhão determinou a citação do ora agravante 

para integrar a lide no MS nº 1726-18.16.0134, o que demonstra que, na 

data das eleições, a liminar que suspendia os efeitos do Decreto 

Legislativo nº 01/2016 era absolutamente nula e ineficaz em relação a 

ele, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC;  

 

f) mesmo se tratando de liminar, houve adiantamento quanto ao mérito e 

a própria juíza que determinou sua inclusão no polo passivo reconheceu 

que o ora agravante ¿acabou sendo prejudicado"  pela decisão;  



 

g) "exsurge cristalino da análise do mandado de segurança n. 1726-

18.2016.0134 a nulidade absoluta da liminar concedida e a necessidade 

de que seja afastada sua incidência no registro de candidatura em 

debate, pois que exarada num contexto no qual Sebastião Almir Caldas 

de Campos não pode exercer em plenitude e tempestivamente sua defesa"  

(fl. 1.144);  

 

h) segundo a jurisprudência do TSE, apenas os fatos supervenientes 

ocorridos até a data do pleito são aptos a atrair a inelegibilidade e, 

no caso dos autos, a inclusão tardia do agravante no polo passivo do 

writ, após a eleição, não tem o condão de inviabilizar sua 

candidatura;  

 

i) "no caso presente a situação é ainda mais evidente, justamente no 

sentido do que já fora ventilado, de que não há qualquer possibilidade 

de reversibilidade da medida suficientemente apta a afastar os 

prejuízos causados ao Agravante, vez que a tardia citação não lhe 

permitirá reverter a malfadada decisão até a data das eleições, vez 

que ocorrida há mais de 30 (trinta) dias" ;  

 

j) o tema atende ao requisito do prequestionamento, pois tanto o juízo 

de primeiro grau quanto a Corte Regional se pronunciaram sobre a 

liminar em questão;  

 

k) "restando comprovada a possibilidade de discussão acerca da 

ineficácia do Decreto Legislativo n. 001/2016 por essa E. Corte 

Superior, deve essa ínclita Ministra apreciar as razões aqui expostas, 

para o fim de, dando provimento ao presente agravo, deferir o registro 

de candidatura de Sebastião Almir Caldas de Campos"  (fl. 1.152).  

 

Paulo Sérgio Nunes (candidato a vice-prefeito), por sua vez, em seu 

regimental (fls. 1.533-1.559), apresenta as seguintes alegações:  

 

a) a chapa integrada pelo agravante obteve 56,66% dos votos 

nominais, os quais devem ser validados, afastando-se a inelegibilidade 

reconhecida nestes autos;  

 

b) não houve ausência de recolhimento do IRRF (imposto de renda), 

mas ¿mero recolhimento a menor de valores consideravelmente 

insignificantes"  (fl. 1.536);  

 

c) os vereadores são pessoas simples, agem sob a assessoria 

jurídica, contábil e financeira de terceiros, razão pela qual "a 

reprovação do AGRAVANTE não se deu pela verificação de dolo de sua 

parte, tampouco pela má-gestão, ou fraude em procedimentos e despesas, 

mas sim, por questões alheias à sua vontade, em razão do mero equívoco 

da equipe técnica que realizou os cálculos contábeis da Casa 

Legislativa"  (fl. 1.536);  

 

d) não remanescem razões para o indeferimento do registro, uma vez 

que os valores recolhidos a menor já foram recolhidos, regularizando-

se a situação fiscal do órgão;  

 

e) inexistentes, portanto, elementos que indiquem dolo, má-fé, 

enriquecimento ilícito ou lesão ao erário na conduta do agravante, 

elementos, que segundo a jurisprudência do TSE são necessários à 

configuração da inelegibilidade;  

 

f) os valores recolhidos a menor são ínfimos, o que autoriza a 

aplicação do princípio da insignificância, afastando-se a suposta 



desonestidade do agravante e, por consequência, restabelecendo-se a 

sua capacidade eleitoral passiva.  

 

Em contrarrazões, a Coligação Segundo em Frente aduz que a decisão 

agravada está em conformidade com a jurisprudência do TSE, no sentido 

de que não cabe à Justiça Eleitoral rediscutir os fundamentos da 

decisão da Justiça Comum.  

 

Acrescenta que a ausência do litisconsórcio passivo necessário, 

suscitada por Sebastião Nunes Felix, constitui inovação recursal e não 

atende ao requisito do prequestionamento.  

 

Quanto a Paulo Sérgio, afirma que houve mera reiteração do recurso 

especial, permanecendo hígidas as conclusões do decisum agravado.  

 

O Parquet ratifica a fundamentação exposta no Parecer nº 113078/PGE.  

 

Em 23.11.2016, o primeiro agravante juntou decisão proferida pelo 

Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR) na qual ¿suspendeu os efeitos da 

decisão que havia tornado o Agravante supostamente inelegível, de modo 

que a procedência do presente agravo, que já era esperada, tornou-se 

imperiosa, com o consequente deferimento do registro de candidatura de 

Sebastião Campos" . (fl. 1.582). 

 

Sobre tal documento, a Coligação se manifestou com os seguintes 

apontamentos: a) o decreto municipal que rejeitou as contas do 

agravante não padece de nulidade ou vícios de legalidade; b) o mandado 

de segurança impetrado para suspender os efeitos do decreto foi 

infrutífero,  justamente porque não foi observada qualquer ilegalidade 

no decisum da Câmara Municipal que justificasse a sua invalidação por 

ato posterior; c) na linha da jurisprudência deste Tribunal, não é 

possível a revogação discricionária do decreto que rejeita as contas 

(Respe nº 1047-11, PSESS de 6.12.2016); d) "[...] para fins de 

afastamento de inelegibilidade, de decretos que, tal como o Decreto 

01/2016, são editados casuística e discricionariamente e, em regra, às 

vésperas do registro, sem qualquer fundamentação idônea que demonstre, 

concretamente, a existência de vícios a justificar tal anômala 

anulação"  (fl. 1.607).  

 

A PGE, por sua vez, aduz que os fatos supervenientes que afastem a 

inelegibilidade só podem ser considerados até a data da eleição.  

 

Em 13.12.2016, Sebastião Almir Caldas de Campos alegou que os fatos 

supervenientes que suspendem a inelegibilidade podem ser conhecidos 

até a data da diplomação, conforme decidido pelo TSE já no pleito de 

2016 (RO nº 96-71/GO).  

 

É o relatório. 

 

Decido.  

 

Examinarei, separadamente, cada um dos agravos regimentais, 

interpostos, respectivamente pelos integrantes da chapa majoritária 

que obteve a maior votação na eleição de 2016, uma vez que as matérias 

são distintas.  

 

1) Agravo regimental de Sebastião Almir Caldas de Campos 

(candidato a prefeito): 

 



O agravo merece prosperar, devido à liminar concedida pelo Relator do 

Agravo de Instrumento nº 1.613.541-4, em trâmite perante o TJ/PR em 

21.11.2016.  

 

Mas, antes de aludir ao referido provimento judicial, a fim de 

facilitar a compreensão da controvérsia, reproduzo a fundamentação 

pela qual neguei seguimento ao recurso especial do ora agravante:  

 

Eis o objeto do recurso especial: o TRE/PR manteve o indeferimento do 

registro dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, integrantes da 

chapa que obteve a maior votação no Município de Reserva do Iguaçu/PR, 

no pleito de 2016. 

 

Ambos os registros foram indeferidos pela incidência da cláusula de 

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

 

Não há discussão sobre a competência dos órgãos que julgaram as 

contas, pois, no primeiro caso (Sebastião Almir Caldas de Campos), 

tratava-se de contas de prefeito, as quais foram desaprovadas pela 

Câmara Legislativa, e, no segundo (Paulo Sérgio Nunes), foram contas 

relativas à presidência da Câmara Municipal, desaprovadas pelo TCE/PR.  

 

Ultrapassada a questão da competência, cumpre verificar se estão 

presentes os demais elementos previstos na cláusula de inelegibilidade 

descrita no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, quais sejam: i) decisão do 

órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; 

iii) desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) 

irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa; 

v) prazo de oito anos não exaurido, contados da decisão; vi) decisão 

não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. 

 

Examino, separadamente, as razões recursais, em relação a cada um dos 

recorrentes.  

 

Indeferimento do registro de Sebastião Almir Caldas de Campos 

(candidato ao cargo de prefeito): 

 

   

Quanto ao primeiro recorrente, o Tribunal a quo entendeu configurada a 

inelegibilidade capitulada no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90 em razão 

da desaprovação de suas contas pelo Decreto Legislativo nº 007, de 20 

de novembro de 2015, relativas ao exercício financeiro de 2005, quando 

ocupava o cargo de prefeito. 

 

 Reproduzo a fundamentação do acórdão regional:  

 

Inicialmente, transcrevo excerto da r. sentença que esquadrinhou os 

fatos judiciais descritos nos autos: 

 

"Na espécie, o Tribunal de Contas do Paraná encaminhou à Câmara 

Municipal de Reserva do Iguaçu parecer prévio pela desaprovação das 

contas do então gestor Sebastião Almir Caldas de Campos, com relação 

às contas do exercício de 2005, considerando-se que não foi empregado 

o índice de 60% de recursos oriundos do FUNDEF ao magistério, 

lavrando-se o Acórdão 4237/2014. 

 

A Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu promoveu a votação do 

mencionado parecer, que acabou por ser aprovado, rejeitando-se as 

contas do ex-gestor no exercício de 2005 em caráter definitivo, por 

meio do Decreto Legislativo 007/2015. 

 



Houve, portanto, rejeição de contas de governo pelo órgão competente 

(Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu), não havendo possibilidade de 

interposição de recurso contra a decisão da Câmara Municipal, que se 

qualifica como juridicamente irrecorrível em seu próprio âmbito, 

ressalvada a inafastabilidade do controle judicial posterior. 

 

Foram ajuizadas duas ações judiciais pelo impugnado no intuito de 

obter a suspensão dos efeitos do mencionado Decreto: a) ação de nº 

9754-45.2014.8.16.0004, que visa a anulação de ato administrativo, não 

obtendo liminar nem julgamento favorável até o momento, com tramitação 

na 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba; b) Mandado de Segurança nº 

2817-80.2016.8.16.0134, em que não se obteve tutela no sentido de 

suspender os efeitos dos mencionados acórdãos. 

 

Sucedeu a lavratura, pela Presidência da Câmara Municipal de Reserva 

do Iguaçu, do Decreto Legislativo nº 001/2016, que anulara o Decreto 

Legislativo 007/2015; o juízo da Fazenda Pública de Pinhão, todavia, 

deferiu medida liminar nos autos de nº 1726-18.2016.8.16.0134 para o 

fim específico de suspender a eficácia do Decreto Legislativo nº 

001/2016, restabelecendo, na prática, os efeitos do Decreto 

Legislativo nº 007/2015".  

 

Então, vê-se que o Decreto Legislativo nº 007/2015 está hígido e 

acolheu integralmente o parecer prévio contido nos Acórdãos do TCE/PR, 

nestes termos: 

 

"Art. 1º - Ficam desaprovadas as Contas do Poder Executivo Municipal 

de Reserva do Iguaçu, referente ao Exercício Financeiro de 2005, 

conforme o Parecer Prévio Acórdãos nºs 358/13, 456/13 e 4237/14 todos 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que entendeu não haver o 

atingimento do índice de 60% do FUNDEF. 

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu, 23 de novembro de 2015" (vol. l 

- fl. 167) 

 

O Acórdão nº 358/13 - Tribunal Pleno do TCE-PR, de 05/09/2013, trouxe 

os seguintes elementos: 

 

"Os membros do TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FERNANDO AUGUSTO 

MELLO GUIMARÃES, por maioria absoluta: 

I.  conhecer o Recurso de Revista, interposto por Elizeu de Moraes 

Correa, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas,   em   face   

do  Acórdão   nº  2037/08 - Segunda Câmara,  Processo nº 146194/06,  

uma  vez presentes os pressupostos  de  admissibilidade,   e,   no  

mérito,   dar-lhe provimento  parcial,   em   razão   do  não   

atingimento   do índice de 60% do FUNDEF; 

II.  reformar a decisão contida no Acórdão recorrido, para o fim   de 

emitir  novo   parecer  prévio   recomendando a irregularidade  das 

contas  do  Município  de  Reserva  do Iguaçu, relativas ao exercício 

financeiro de 2005." (Vol. l -fls. 148/151). 

 

No Acórdão nº 4237/14, de 17/07/2014, o TCE/PR decidiu negar 

provimento ao recurso de revisão, mantendo-se integralmente a decisão 

constante dos Acórdãos nº 358/13 e nº 456/13 (embargos de declaração) 

- Pleno (Vol. l - fls. 152/158). 

 

Esclarecidos tais fatos, passemos ao enquadramento do caso. 

 



A irregularidade imputada ao primeiro recorrente é a falta de 

aplicação de 60% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério (FUNDEF) na 

remuneração do magistério.  

[...] 

Assim, diante da vasta jurisprudência sobre a não aplicação de 60% dos 

recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) na remuneração do 

magistério, não resta dúvida sobre a caracterização dos referidos atos 

dolosos de improbidade administrativa praticados pelo primeiro 

recorrente, Sebastião Almir Caldas de Campos. 

[...] 

Dessa forma, no caso em tela, vislumbro presente o dolo genérico do 

primeiro recorrente, vez que, ao não aplicar 60% (sessenta por cento) 

dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) na remuneração do 

magistério, o recorrente, na condição de Prefeito de Reserva do 

Iguaçu, assumiu de forma consciente a ilegalidade das suas condutas. 

(Fls. 814-820) 

 

Da moldura fática delineada no aresto regional, consta que a rejeição 

de contas se deu em virtude da não aplicação do percentual mínimo de 

60% dos recursos do FUNDEF na remuneração dos profissionais da área de 

educação.   

 

O Decreto, na parte em que foi transcrito no acórdão regional, faz 

menção aos Pareceres Prévios nos 358/13, 456/13 e 4237, todos do 

TCE/PR, que, por sua vez, foi categórico ao assentar o descumprimento 

do percentual mínimo legal no magistério.  

 

A propósito, a Corte de Contas consignou no Acórdão  

nº 4.237/2014, in verbis:  

 

Quanto ao mérito, conforme exposto pelo acórdão recorrido, o artigo 45 

do Provimento nº 37/99 deste Tribunal permitia o computo [sic] do 

abono pago até o final do primeiro trimestre do exercício seguinte, 

não se admitindo, em nenhuma hipótese, que o déficit verificado em 

2005 pudesse ser compensado no exercício de 2007. 

Além disso, como bem anotou a Diretoria de Contas Municipais, a 

conduta do gestor termina por contrariar também a norma contida no 

art. 43, § 1º, inciso I, da Lei nº 4.320/64. 

[...]  

No presente caso, o Município aplicou apenas 33,20% dos recursos do 

FUNDEF. (Fls. 156-157 - grifei)  

 

A orientação perfilhada no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência do TSE, no sentido de que a irregularidade atinente à 

má aplicação de recursos do FUNDEF em detrimento dos objetivos 

constitucionais relativos à educação consubstancia vício insanável, 

que pode ser enquadrado como ato doloso de improbidade administrativa, 

apto a atrair a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 

64/90.  

 

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:  

 

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INELEGIBILIDADE. 

CONTAS. REJEIÇÃO. FUNDEB. RECURSOS FEDERAIS. ART. 1º, I, G, LC 64/90. 

INCIDÊNCIA. 

1.  Este Tribunal firmou o entendimento de que a rejeição de contas 

por irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEF, atual FUNDEB, 

é apta a atrair a inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da 



Lei Complementar nº 64/90, sobretudo porque, na espécie, houve, além 

da aplicação de multa, a determinação de ressarcimento ao erário. 

[...]. 

(AgR-RO nº 518-17/MA, de minha relatoria, PSESS de 14.10.2014 - 

grifei);  

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. REGISTRO 

DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI 

COMPLEMENTAR 64/90. NÃO APLICAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSOS. 

EDUCAÇÃO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ART. 11, II, DA LEI 8.429/92. DESPROVIMENTO. 

1. A desaprovação de contas de prefeito, por meio de decreto 

legislativo, em virtude da não aplicação do percentual mínimo de 60% 

da receita do FUNDEB em favor da remuneração do magistério de educação 

básica, conforme preceitua o art. 60, XII, do ADCT, configura 

irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa, 

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

2. Com relação ao elemento subjetivo, não se exige o dolo específico 

de causar prejuízo ao erário ou atentar contra os princípios 

administrativos. O dolo, aqui, é o genérico, a vontade de praticar a 

conduta em si que ensejou a improbidade. 

[...] 

(AgR-REspe nº 438-98/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 19.4.2013 - 

grifei);  

 

Registro. Inelegibilidade. Rejeição de contas. Art. 1º, inciso I, 

alínea g, da Lei Complementar nº 64/90. FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério). 

1.   O Tribunal já assentou que os exames das prestações de contas 

relativos aos recursos provenientes do FUNDEF são da competência dos 

Tribunais de Contas. Precedentes. 

2.   A desaprovação de contas, por aplicação dos recursos do FUNDEF na 

remuneração dos professores em percentual inferior ao disposto no art. 

7º da Lei nº 9.424/96 - que assegura o mínimo de 60% dos recursos do 

fundo para tal despesa com os referidos profissionais -, consubstancia 

irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade 

administrativa. 

3. Conforme assinalou o Ministro Carlos Ayres Britto no julgamento do 

AgR-REspe nº 31.772/RR, "os recursos do FUNDEF têm destinação 

vinculada (artigo 70 da Lei  

n° 9.394/96), pois visam a atender finalidades expressas na matriz 

constitucional (artigo 214 da Carta-Cidadã)". 

4. Para efeito da apuração da inelegibilidade decorrente da rejeição 

de contas não se exige o dolo específico, bastando para sua 

configuração a existência de dolo genérico ou eventual, o que se 

evidencia quando o administrador deixa de observar os comandos  

constitucionais, legais ou contratuais que vinculam a sua atuação e, 

ao fazê-lo, assume o risco e as consequências que são inerentes à sua 

ação ou omissão. 

Recurso especial provido. 

(REspe nº 101-82/MS, Rel. Min. Henrique Neves, PSESS de 11.12.2012 - 

grifei);  

ELEIÇÕES 2008. Recursos especiais. Registros de candidatura aos cargos 

de prefeito e vice-prefeito indeferidos. Ex-prefeito. 

1. Contas rejeitadas pela Câmara Municipal em decorrência de não 

aplicação do mínimo constitucional em educação. Irregularidade 

insanável. 

1.1 - A educação é direito fundamental (Constituição Federal, art. 6º) 

e se insere no campo dos direitos sociais da quarta geração, os quais, 

segundo Paulo Bonavides, "não se interpretam, concretizam-se". Além 

disso, esse direito está inserido no rol dos chamados princípios 



constitucionais sensíveis (arts. 34, VII, alínea e, 35, III, da 

Constituição Federal) cujo desrespeito suscita processo de intervenção 

na unidade federada que desconsiderou o mandamento constitucional. 

1.2 - A Carta Magna e a legislação atribuem aos municípios o 

atendimento prioritário à educação infantil e ao ensino fundamental, 

direito indisponível (cf. RE-AgR nº 410.715). 

[...]  

(AgR-REspe nº 336-39/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 

13.3.2009 - grifei). 

 

Portanto, não pairam dúvidas - conforme bem destacado em precedentes 

desta Corte - de que a não aplicação do percentual mínimo de 60% da 

receita do FUNDEF em favor da remuneração do magistério de educação 

básica configura irregularidade insanável, bem como ato doloso de 

improbidade administrativa, sobretudo porque tais recursos possuem 

destinação vinculada e visam a atender finalidades expressas na 

Constituição Federal.  

 

No caso, a aplicação foi bem inferior ao percentual determinado na lei 

de regência, correspondendo a apenas 33,20% dos recursos do aludido 

fundo.  

 

Incide na espécie o disposto na Súmula nº 30 do TSE, porquanto o 

entendimento adotado no acórdão regional está em consonância com a 

jurisprudência desta Corte Superior. Assim enuncia o aludido verbete: 

¿Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio 

jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade 

com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral" . 

 

Demais disso, conforme entendimento consolidado na Súmula  

nº 41 deste Tribunal, ¿não 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" . 

 

Inviável, portanto, acolher a pretensão recursal no sentido de rever 

as matérias de defesa já examinadas pelo Tribunal de Contas, como, por 

exemplo, o pagamento de "abono"  aos servidores no ano de 2007, o que, 

aliás, só reforça a tese sobre os pagamentos destinados ao magistério, 

em 2005, que foram efetivamente feitos a menor. 

 

Deve-se ressaltar, ainda, que as duas ações judiciais promovidas 

perante a Justiça Comum a fim de obter a suspensão dos efeitos do 

Decreto Legislativo nº 007/2015 não obtiveram êxito, pois permanece 

hígido o ato que rejeitou as contas.  

 

Conclui-se, portanto, que, em relação ao recorrente Sebastião Almir 

Caldas de Campos, o acórdão regional não merece reparos, devendo ser 

mantido o indeferimento do registro de candidatura.  

 

Prossigo no exame quanto ao segundo recorrente.  

 

Conforme assentado na decisão agravada, o ora agravante não obteve 

êxito em nenhuma das ações que ajuizou com o fim de desconstituir o 

Decreto nº 007/2015, que rejeitava as contas.  

 

Em seguida, foi expedido pela Câmara Municipal o Decreto nº 001/2016, 

anulando o primeiro, mas a eficácia deste último ato foi suspensa por 

decisão liminar do Juízo da Fazenda Pública de Pinhão nos autos do MS 

nº 1726-18.2016.8.16.0134, em decisão de 11.6.2016 (fls. 1.328-1.332).  

 



Pois bem, conforme salientado acima, o agravante obteve, em 21 de 

novembro de 2016, provimento judicial que suspendeu os efeitos da 

decisão da Vara da Fazenda Pública e, na prática, restabeleceu o 

Decreto Municipal nº 001/2016, o qual, por sua vez, anulara o Decreto 

Legislativo 007/2015, que rejeitava as contas.  

 

A decisão proferida no âmbito da Justiça Comum foi lavrada nos 

seguintes termos:  

 

No presente caso, os argumentos do agravante são robustos o suficiente 

para justificar, em juízo de cognição sumária, a concessão do 

provimento pleiteado, tendo em vista a probabilidade do direito 

alegado.  

Isto porque as determinações da decisão agravada interferem nas 

decisões internas do Poder Legislativo, na medida em que restaura 

Decreto Legislativo revogado legitimamente pela Câmara Municipal, 

atingindo direito constitucional afeto à elegibilidade do agravante 

(fl. 1.589).  

Convém ressaltar que o mérito das justificativas aduzidas pelo Poder 

Legislativo na edição de seus atos, e exercício de sua competência, 

não se submete à ingerência do Judiciário, com vistas ao equilíbrio 

entre os poderes.  

Assim posto, defiro o efeito recursal para suspender a decisão de fls. 

44/48, até o julgamento do presente agravo pela Colenda Câmara.  

 

Quanto à possibilidade de se conhecer fato superveniente apto a 

afastar a inelegibilidade, esta Corte já decidiu, em caso desta 

eleição de 2016, no RO nº 96-71/GO, de minha relatoria, que, em 

virtude das peculiaridades do processo de registro e do princípio da 

soberania popular, devem ser examinados os documentos trazidos nas 

instâncias extraordinárias, até a data da diplomação.  

 

Por essa razão, a decisão juntada às fls. 1.588-1.590, enquadra-se no 

conceito de ¿documento novo"  e consubstancia fato superveniente com 

aptidão para afastar a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 

64/90.  

 

Não compete a esta Corte atuar como instância revisora do decisum 

proferido pela Justiça Comum. Com efeito: ¿Não 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"  (Súmula nº 41/TSE).  

 

Quanto à natureza insanável do vício que ensejou a rejeição das 

contas, tal exame fica prejudicado nesta fase recursal, tendo em vista 

a tutela judicial obtida pelo agravante.  

 

Com esses fundamentos, reconsidero a decisão agravada e dando 

provimento ao recurso especial,  para deferir o registro de 

candidatura de Sebastião Almir Caldas de Campos para o cargo de 

prefeito no município de Reserva do Iguaçu/PR.  

 

2) Agravo regimental de Paulo Sérgio Nunes (candidato ao cargo de 

vice-prefeito): 

 

Para melhor exame das questões relativas ao registro de candidatura do 

candidato a vice-prefeito, reproduzo os fundamentos adotados na 

decisão agravada:  

 

Indeferimento do registro de Paulo Sérgio Nunes (candidato ao cargo de 

vice-prefeito): 



 

O registro do candidato a vice-prefeito também foi indeferido, com 

base no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, pois teve suas contas relativas 

ao cargo de presidente da Câmara Municipal, exercício de 2008, 

rejeitadas pelo TCE/PR.  

 

Ao examinar a questão, o TRE/PR adotou os seguintes fundamentos:  

 

Para o deslinde da causa, é necessário dizer que a base legal 

pertinente ao caso do segundo recorrente também está amparada na 

alínea "g", do inciso l, do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, com 

a alteração dada pela Lei Complementar nº 135/2010. 

 

Relembro que o segundo recorrente teve suas contas relativas ao 

exercício de 2008 desaprovadas pelo TCE/PR na condição de Presidente 

da Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu. 

 

Dito isso, vejamos. 

 

O Acórdão nº 3348/2015 - Segunda Câmara do TCE/PR, de 22 de julho de 

2015, teve este teor: 

 

"Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA, 

por unanimidade, em: 

l -julgar, com fulcro no art. 16, inciso III, alínea "b", da Lei 

Complementar Estadual nº 113/2005, irregulares as contas do Sr. Paulo 

Sérgio Nunes, referentes à Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu, 

exercício de 2008, em face da falta de retenção do IRRF sobre a 

remuneração dos agentes políticos; 

II - aplicar a multa administrativa prevista no art. 87, inciso IV, 

alínea "g", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 ao Sr. Paulo 

Sérgio Nunes, em face da falta de retenção do IRRF sobre a remuneração 

dos agentes políticos; 

III - determinar, com fulcro no art. 18 da Lei Orgânica, seja     

atribuída ao Sr. Paulo Sérgio Nunes, a responsabilidade pelo 

recolhimento ao erário municipal, dos valores não retidos a título de 

IRRF sobre a remuneração dos agentes políticos no montante de R$ 

1.409,93, devidamente corrigido e atualizado; 

IV - aplicar a multa administrativa prevista no art. 89, § 1º, inciso 

l, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 ao Sr. Paulo Sérgio Nunes, 

desde já fixada em 10% (dez por cento) sobre o montante dos valores 

não retidos a título de IRRF sobre a remuneração dos agentes 

políticos." 

[...] 

 

Dessa forma, não há como negar que o recorrente deixou de proceder ao 

devido recolhimento de valores relativos ao IRPF, ainda que busque 

dividir sua inabilidade com os demais auxiliares administrativos da 

casa legislativa, mas na condição de Presidente da Câmara Municipal de 

Reserva do Iguaçu resta inafastável a sua condição de ordenador de 

despesa. 

 

Então, na medida em que a incidência da inelegibilidade não se 

verifica pelo valor em si da infração, mas pela afronta ao dever de 

probidade imposto a todos aqueles que gerem a coisa pública, incide, 

no caso, a inelegibilidade prevista na alínea "g", do inciso l, do 

art. 1º da LC n° 64/90, restando, data venia, negar provimento ao 

recurso e manter o indeferimento do seu pedido de registro de 

candidatura ao cargo de vice-prefeito de Reserva do Iguaçu/PR, por 

estar inelegível até 21/07/2023. (Fls. 820-825) 



 

Nesse ponto, incide, igualmente, o disposto na Súmula nº 30/TSE, pois 

o vício reconhecido na decisão que rejeitou as contas também é 

considerado insanável para fins de inelegibilidade.  

 

Com efeito, é assente na jurisprudência desta Corte que a ausência de 

recolhimento de impostos e contribuições evidencia dano ao Erário, 

sendo grave o suficiente para atrair a inelegibilidade prevista na 

alínea g. A propósito, cito os seguintes julgados:  

 

ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATO. REJEIÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO. 

COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE CONTAS. VÍCIOS INSANÁVEIS. ATO DOLOSO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. 

1. Compete ao Tribunal de Contas o julgamento das contas de convênio, 

de responsabilidade de prefeito, ao contrário das contas anuais e de 

gestão do chefe do Poder Executivo Municipal, de competência da Câmara 

de Vereadores. Precedentes. 

[...] 

3. O descumprimento da Lei nº 8.666/94, decorrente do fracionamento 

ilegal de licitação, além da retenção indevida de IR e do não 

recolhimento de ISS configuram irregularidades insanáveis por ato 

doloso de improbidade administrativa, a atrair a incidência da 

inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90. 

[...] 

(AgR-REspe nº 101-93/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, PSESS de 21.11.2012 - 

grifei);  

 

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ELEIÇÕES 

2012. PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE/PB. EX-PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL. FATO SUPERVENIENTE SUSCITADO APÓS A INAUGURAÇÃO DA 

INSTÂNCIA ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE 

CONFIGURA ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA 

INELEGIBILIDADE DO ART. 1°, I, G, DA LC N° 64/90. PROVIMENTO. 

[...] 

2. Nos termos da orientação fixada neste Tribunal, o não recolhimento 

de verbas previdenciárias ou a ausência de seu repasse à Previdência 

Social, seja a contribuição dos servidores, seja a patronal, são 

irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade 

administrativa, aptas a atrair a incidência da inelegibilidade da 

alínea g do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/90. 

3. Recurso especial a que se dá provimento para indeferir o registro 

do candidato. 

(REspe nº 34-30/PB, de minha relatoria, DJe de 11.10.2013 - grifei). 

 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso especial, com base 

no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do  Tribunal Superior 

Eleitoral, mantendo o acórdão regional que indeferiu os registros de 

candidatura dos recorrentes para os cargos de prefeito e vice-prefeito 

do Município de Reserva do Iguaçu/PR.  

 

Conforme declinado na decisão agravada, o registro foi indeferido com 

base no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, pois, de acordo com o decisum 

do TCE/PR, o ora agravante, na condição de Presidente da Câmara 

Municipal de Reserva do Iguaçu/PR no exercício de 2008, não procedeu à 

devida retenção do IRRF sobre a remuneração dos agentes políticos.  

 

Diante dessa irregularidade, a Corte de Contas lhe aplicou multas 

administrativas e determinou o recolhimento ao erário municipal, dos 

valores não retidos a título de IRRF no montante de R$ 1.409,93. 

 



Todavia, ressalta o agravante que não houve dolo na referida conduta, 

pois os valores recolhidos a menor foram insignificantes, e, ademais, 

não foram indicados fundamentos que evidenciem desonestidade, má-fé, 

enriquecimento ilícito ou dano ao Erário.  

 

Em um primeiro juízo, sem adentrar as particularidades do caso 

concreto, a falha apontada no acórdão regional poderia ser enquadrada 

na alínea g, por se tratar de recolhimento de imposto a menor, 

hipótese que o TSE já classificou como insanável, na linha dos 

precedentes reproduzidos na decisão agravada.   

 

Todavia, esta Corte tem sido bastante cautelosa na interpretação da 

inelegibilidade capitulada na alínea g, sobretudo no tocante à 

constatação do elemento subjetivo, na medida em que um dos elementos 

exigidos pelo referido dispositivo é a existência de vício que 

configure ¿ato doloso de improbidade administrativa" .  

 

Examinando com mais vagar os julgados referidos na decisão agravada, 

pude constatar que as hipóteses diferem do caso dos autos.  

 

Com efeito, no AgR-Respe nº 101-93/RN, as contas foram rejeitadas por 

um conjunto de irregularidades graves (descumprimento da Lei de 

Licitações, retenção indevida de IR e não recolhimento de ISS), 

distinguindo-se, portanto, da hipótese dos autos, no qual houve apenas 

a retenção indevida do IRRF sobre a remuneração dos agentes políticos, 

em valor de pequena monta.  

 

Já no REspe nº 34-30/PB, de minha relatoria, a Corte Regional 

assentava que ¿o recorrido deixou de realizar as despesas com as 

obrigações patronais, devidas sobre a folha de pagamento de Pessoal da 

Câmara Municipal, que somou naquela oportunidade a vultosa cifra de R$ 

72.992,00" (fl. 282)"  e tal omissão gerou prejuízos ao erário. 

 

Ficou constatado, portanto, naquele julgado, a ausência do repasse 

patronal ao INSS em quantia significativa, com reconhecida lesão aos 

cofres públicos.  

 

No caso vertente, o TCE limitou-se a aplicar multa e determinar a 

devolução da quantia de R$ 1.409,93, não sendo possível inferir, dessa 

imputação, a existência de ato doloso de improbidade administrativa ou 

a conduta ímproba e desonesta do agente público.  

 

Sobre o tema, trago à baila trecho do voto que proferi no Respe nº 28-

69/PE, na sessão de 1º.12.2016, abordando a inelegibilidade de acordo 

com os valores tutelados pelo art. 14, § 9º, da CF:  

 

Penso que também devem ser considerados, em homenagem ao princípio da 

reserva legal proporcional, o pequeno valor que ensejou a rejeição das 

contas - R$ 10.365,00 (dez mil, trezentos e sessenta e cinco reais), 

bem como a ausência de nota de improbidade pela Corte de Contas, 

elementos que, a meu ver, demonstram que a conduta não tem o condão de 

restringir a capacidade eleitoral passiva do ora recorrido, 

permanecendo íntegros os valores tutelados pelo art. 14, § 9º, da CF, 

quais sejam, a probidade administrativa e a moralidade para o 

exercício do mandato.   

 

Colaciono, no mesmo sentido, o seguinte precedente:  

 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. PREFEITO. DOLO. AUSÊNCIA. MERA IMPERÍCIA. 



INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC N. 64/90. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

PRECEDENTE. DESPROVIMENTO. 

1. O dolo é elemento indispensável para a configuração da 

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

60.513/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, PSESS de 25.10.2012), e não se 

confunde com a mera imperícia do administrador. 

2. In casu, não há elementos que indiquem dolo, má-fé, enriquecimento 

ilícito ou lesão ao erário, não podendo se falar em inelegibilidade 

decorrente da rejeição de contas públicas. 

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

(AgR-Respe nº 202-65/MG, de minha relatoria, DJE de 28.11.2013).  

 

Nesse julgamento, ficou consignado que:  

 

Sabe-se que a partir da alteração promovida pela Lei Complementar nº. 

135/2010, não basta que o ato configure improbidade administrativa, 

para a incidência da inelegibilidade da alínea g, exige-se, 

cumulativamente, a demonstração do dolo.  

 

Logo, não obstante ter havido repasse a maior, conforme anotado no 

acórdão recorrido, este somente atrairá a mencionada inelegibilidade 

se, além dos demais requisitos legais, for resultado de uma conduta 

dolosa. 

 

Na espécie, porém, há particularidade que afasta a tese do dolo, 

qual seja, a insignificância dos valores efetivamente repassados a 

maior, os quais, aliás, foram ressarcidos pelo ora recorrente aos 

cofres públicos (fis. 230). 

 

Ora, não soa minimamente razoável que o recorrente, na condição de 

presidente do Poder Legislativo, tenha agido de forma premeditada e 

imbuído de má-fé e dolo de lesar o erário, objetivando, em um universo 

de valores consideráveis, a obtenção, seja para si ou para os demais 

vereadores, de um numerário que, de tão irrisório, teve a sua cobrança 

desautorizada pela própria Corte de Contas. 

 

O contexto está a indicar, isso sim, ter o recorrente agido com 

imperícia, que se traduz "na falta de habilidade ou experiência 

reputada necessária para a realização de certas atividades" 

(Dicionário Houaiss). 

 

Vale lembrar que, na esteira de iterativa jurisprudência do STJ, o 

dolo exsurge justamente da "vontade consciente de aderir à conduta, 

produzindo os resultados vedados pela norma jurídica" 

(ED-AI n. 1.092.100/RS, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 31 

.5.2010, grifos nossos). 

 

Assim, entendo que por não ser possível partir do pressuposto de que a 

vontade de praticar o ato tenha sido consciente, ou seja, deliberada, 

não se pode presumir que o recorrente tenha agido com dolo. [...] 

 

Diante de tais circunstâncias, conclui-se pela não incidência, na 

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

razão pela qual o registro do agravante deve ser deferido.  

 

 

Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para, provendo o 

recurso especial, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do 

Tribunal Superior Eleitoral, deferir os registros de candidatura dos 

agravantes para os cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de 

Reserva do Iguaçu/PR. 



 

Comunique-se, de imediato, ao TRE/PR e ao Juízo Eleitoral da 160ª Zona 

Eleitoral do Estado do Paraná.  

 

Publique-se em sessão.  

 

 

Brasília, 18 de dezembro de 2016. 

 

Ministra Luciana Lóssio 

Relatora 

 


