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Meritíssimo Juiz Eleitoral:

Trata-se  de  pedido  de  registro  de  candidatura  apresentado  pelo

requerente acima identificado, para concorrer às eleições municipais de 2020 ao cargo de Vereador.

Da análise dos autos, verifica-se que o pedido atendeu os requisitos

legais, em especial aqueles previstos na Resolução TSE nº 23.609/2019 e na legislação de regência.

Tal  conclusão,  importante  mencionar,  extrai-se  da  própria

manifestação do requerente e da análise dos processos nº 537870/12, nº 509355/18 e nº 197037/13.

Em que pese a existência de julgamento pela desaprovação de contas

à época em que o requerente ocupava cargo de gestão neste município,  as quais lhe ensejou as

sanções  decorrentes,  não  se  pode  afirmar  que  as  condutas  lá  verificadas  imponham  como

consequência a situação de inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, alínea “g”, da Lei Complementar nº

64/90.

A propósito, a lição de José Jairo Gomes:

“A  insanabilidade  é  requisito  posto  pela  lei  eleitoral  para  a

configuração  da  inelegibilidade.  É,  pois,  da  Justiça  Eleitoral  a
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competência  privativa,  absoluta,  para  apreciá-la.  A  irregularidade

insanável constitui a causa da rejeição das contas. Está claro não ser

qualquer  tipo  de  irregularidade  que  ensejará  a  inelegibilidade

enfocada.  De sorte que,  ainda que o Tribunal  de Contas afirme

haver  irregularidade,  desse  reconhecimento  não  decorre

automaticamente  a  inelegibilidade. Esta  só  se  configura  se  a

irregularidade detectada for irremediável, ou seja, se for insuperável

ou  incurável.  Assim,  pequenos  erros  formais,  deficiências

inexpressivas  ou  que  não  cheguem  a  ferir  princípios  regentes  da

atividade  administrativa,  evidentemente,  não  atendem  ao  requisito

legal.  Dados  o  gigantismo  do  aparato  estatal  e  a  extraordinária

burocracia  que  impera  no  Brasil,  não  é  impossível  que  pequenas

falhas  sejam detectadas nas  contas.  Não obstante,  apesar  de  não

ensejarem  a  inelegibilidade  em  foco,  poderão  –  e  deverão  –

determinar a adoção de providências corretivas no âmbito da própria

Administração”  (Direito  Eleitoral,  14ª  ed.  São Paulo:  Atlas,  2018,  p.

237).

Em casos análogos, assim tem entendido a jurisprudência:

"Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade

do  art.  1º,  inciso  I,  alínea  g,  da  LC  n°  64/1990,  somente  as  que

preenchem os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim

enumerados: 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  contados  da  decisão  não

exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário."
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(TSE,  AgR-REspe  n°  3213-731PR,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  DJe

21.11.2016).

Posto  isso,  no  caso  dos  autos,  não  se  verificando  a  presença  de

elementos que revelem má-fé, dano ao erário, desvio de recursos públicos em proveito próprio ou

qualquer  circunstância  de grave violação aos  princípios inerentes,  há que se deferir  o registro  de

candidatura do requerente.

Outrossim,  o  candidato  apresentou os documentos exigidos por  lei,

demonstrando preencher todas as condições de elegibilidade e registrabilidade, não se vislumbrando

óbice que impeça sua candidatura.

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Eleitoral  manifesta-se  pelo

deferimento do pedido de registro de candidatura de Moacir Luiz Froehlich ao cargo de Vereador no

Município de Marechal Cândido Rondon/PR.

Marechal Cândido Rondon, datado e assinado digitalmente.

Marcus Vinicius Ferraz Homem Xavier
Promotor de Justiça Eleitoral


