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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 90ª ZONA ELEITORAL – BRUMADO/ BAHIA  

  

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio do Promotor 

Eleitoral atuante nesta Zona, com fulcro no art. 3º da Lei Complementar nº 64/1990 c/c o art. 32, 

III, da Lei nº 8.625/1993, propõe AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE 

CANDIDATURA em face de EMANOEL ARAÚJO LIMA, qualificado nos autos deste RRC, 

candidato a Vereador no Município de Brumado/BA, pelo Partido Social Liberal - PSL, com o 

número 17555, ante as razões de fato e de direito a seguir articuladas:  

 

I – DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

O requerido apresentou, perante a Justiça Eleitoral, registro de candidatura ao cargo de 

Vereador pelo Partido Social Liberal, após regular escolha em convenção partidária, conforme 

edital publicado, no entanto encontra-se inelegível, haja vista que não prestou as contas relativas 

à sua campanha para Deputado Federal em 2018 e foi condenado, no bojo da Representação nº 

8-29.2015.6.05.0090, em decisão transitada em julgado, por doação eleitoral ilícita. 

Como se sabe, todos os candidatos devem possuir os requisitos de elegibilidade ou a 

ausência de inelegibilidades, dentre os quais a quitação eleitoral. Esse objetiva assegurar a 

ausência de anotação, no cadastro eleitoral do candidato, de hipóteses de descumprimento de 

obrigações tipicamente eleitorais a todos impostas, como a plenitude do gozo dos direitos 

políticos, o exercício do voto, o atendimento às convocações da Justiça Eleitoral para trabalhos 

eleitorais (mesários, escrutinadores, etc.), a apresentação de prestação de contas de campanha 

eleitoral e a adimplência de multas. 

Segundo o Relatório de Conhecimento nº 034026/2020 anexo, expedido pelo 

Sisconta - MPF, que o ora Impugnado – tendo sido candidato para Deputado Federal nas eleições 

de 2018 – não apresentou suas contas de campanha à Justiça Eleitoralnº 034031/2020 anexo, 

expedido pelo Sisconta - MPF, o ora Impugnado – tendo sido candidato para Deputado Estadual 

nas eleições de 2018 – não apresentou suas contas de campanha à Justiça Eleitoral. Impende 

ressaltar que a não prestação das contas de campanha, além de constituir óbice à diplomação do 

candidato eleito (Lei n.º 9.504/97, art. 29, § 2º), implica descumprimento de obrigação político-
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eleitoral a todos imposta (hipótese de suspensão de direitos políticos na forma do art. 15, da CF), 

impedindo a obtenção da quitação eleitoral pelo menos nos 04 (quatro) anos do mandato 

disputado e para além desse prazo, até que as contas sejam prestadas, tudo por força do disposto 

no art. 73
1
, I, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, que veio a consolidar o que preconizam as 

Resoluções n.º 21.823/2004, 21.848/2004, 22.715/2008 e 23.376/2012 todas do TSE. 

Ademais, a Lei n. 9.504/97, em seu artigo 11, § 7º, inclui, entre os elementos 

constitutivos do conceito de quitação eleitoral, “a apresentação de contas de campanha eleitoral”. 

Assim sendo, o Impugnado não cumpriu obrigação eleitoral imposta a todos os candidatos, 

consistente em prestar as contas relativas à sua campanha eleitoral do ano de 2018, incorrendo, 

substancialmente, em ausência de quitação eleitoral no período de 01-janeiro-2019 a 31-

dezembro-2022.  Com isso, mesmo que regularizada a situação posteriormente, esta providência só 

tem o condão de restituir a quitação eleitoral ao eleitor depois de transcorrido o período de duração do 

mandato disputado (que na hipótese aqui tratada é de 01-janeiro-2019 a 31-dezembro-2022), pois que 

este é o tempo mínimo de suspensão da quitação. Não se diga que a prestação extemporânea, neste 

momento, irá regularizar sua situação para este pleito, porque as condições de elegibilidade devem ser 

aferidas no momento da formalização do pedido do registro, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 

9.504/97. Nesse sentido, o TSE: 

“Petição. Recurso. Res.-TSE nº 23.217, de 2010. Contas julgadas não 
prestadas. Candidato. Senador. Competência. TRE. Restrição. Quitação. 

Período do mandato. Legislatura. Divergência. Anotação. Cadastro. Zona 

eleitoral. Recebimento como pedido de reconsideração. Indeferimento. 1. A 

apresentação extemporânea das contas de campanha enseja seu julgamento 

como não prestadas e a ausência de quitação eleitoral pelo prazo do mandato 

ao qual o candidato concorreu e, ultrapassado esse prazo, até que sejam 
efetivamente apresentadas. 2. A restauração da quitação eleitoral, com a 

atualização do cadastro eleitoral, de candidato ao cargo de Senador que tenha 

suas contas de campanha julgadas não prestadas somente ocorrerá após o 

transcurso do prazo de oito anos, finda a respectiva legislatura. 3. No aparente 
conflito suscitado pelo recorrente, considerados os princípios da boa-fé, da 

segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, assumem prevalência 

os princípios do interesse público, da moralidade e da razoabilidade, presente 
o imperativo de garantia da transparência, da legalidade e da legitimidade das 

eleições”. 

(Ac de 21.6.2016 na Pet nº 25760, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.) 
 

“[...] Não apresentação das contas. Ausência. [...] 2. O dever de prestar contas 

está previsto no art. 28 da Lei nº 9.504/97 e, uma vez descumprido, impõe-se o 

reconhecimento de que o candidato está em mora com esta Justiça 

Especializada, ou seja, de que não possui quitação de suas obrigações 

eleitorais (art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97). 3. Conforme já decidiu o TSE, as 

                                                             
1 Art. 53. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:  

 I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os 

efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. 

http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=25760&processoClasse=PET&decisaoData=20160621
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condições de elegibilidade não estão previstas somente no art. 14, § 3º, I a VI, 

da Constituição Federal, mas também na Lei nº 9.504/97, a qual, no art. 11, § 

1º, estabelece, entre outras condições, que o candidato tenha quitação eleitoral. 

Precedente. 4. A exigência de que os candidatos prestem contas dos recursos 
auferidos tem assento no princípio republicano e é medida que confere 

legitimidade ao processo democrático, por permitir a fiscalização financeira da 

campanha, verificando-se, assim, eventual utilização ou recebimento de 
recursos de forma abusiva, em detrimento da isonomia que deve pautar o pleito 

[...].” (Ac de 21.10.2014 no ED-REspe nº 38875, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

Com efeito, aquele que não cumpre suas obrigações eleitorais não está quite com a 

Justiça Eleitoral e não está apto à candidatura, por não reunir a plenitude dos direitos políticos. 

Nesse sentido a Sumula 42 do TSE: “A decisão que julga não prestadas as contas de 

campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do 

mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva 

apresentação das contas”. Assim, a quitação eleitoral constitui, destarte, requisito indispensável 

ao registro de candidatura (condição de elegibilidade, na visão do próprio TSE), forçoso 

concluir, portanto, que o indeferimento do registro do candidato que não apresentou suas contas 

no prazo legal relativamente às eleições de 2018 é medida que se impõe. 

Não bastasse essa causa, o candidato se encontra com status de inelegibilidade, em 

face de decisão relacionada ao processo n. 8-29.2015.6.05.0090. Trata-se, no caso, de 

informação cadastral decorrente da sentença proferida por esse Juízo já transitada em julgado 

(documentos anexos), na representação por doação eleitoral ilícita movida pelo Ministério 

Público em face da pessoa jurídica E.A.L-ME, que impôs ao responsável o pagamento de multa, 

além da proibição de participar de licitações e celebrar contratos com o Poder Público (sanções 

previstas no então vigente artigo 81, §§ 2º e 3º, da Lei n. 9.504/97). Consta da decisão: 

“A inelegibilidade é efeito automático de decisão transitada em julgado que 

reconhece a ilegalidade de doações eleitorais. Por todo o exposto, com 

fundamento na LC 64/90, art. 1º, I, p, determino que seja anotada no cadastro 

eleitoral de Emanoel Araújo Lima a ocorrência de inelegibilidade por oito 

anos, a contar da data do trânsito em julgado da sentença de fl. 65”. 

 
O art. 1º, inciso I, alínea “p”, da LC nº 64/1990 dispõe:  

Art. 1º São inelegíveis: 

I – para qualquer cargo: 

[...] 

p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por 

doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou 

proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 

(oito) anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no 

art. 22; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010) 

http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=38875&processoClasse=RESPE&decisaoData=20141021
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103970/lei-de-inelegibilidade-lei-complementar-64-90
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11304039/artigo-1-lc-n-64-de-18-de-maio-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11303021/inciso-i-do-artigo-1-lc-n-64-de-18-de-maio-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11303439/alinea-p-do-inciso-i-do-artigo-1-lc-n-64-de-18-de-maio-de-1990
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Trata-se de inelegibilidade meramente reflexa que constitui efeito secundário da 

condenação pela procedência das representações por excesso de doação, não tendo natureza 

jurídica de sanção imposta na sua parte dispositiva. Nesse sentido, confira-se precedente do TSE: 

A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea p, da LC nº 64/1990 não é 

sanção imposta na decisão judicial que condena o doador a pagar multa por 

doação acima do limite legal (art. 23 da Lei nº 9.504/1997), mas possível efeito 

secundário da condenação, verificável se requerer registro de candidatura, 

desde que presentes os requisitos exigidos. (TSE – Agravo Regimental em 

Agravo de Instrumento nº 9331, Acórdão de 19.5.2015, Relator Min. GILMAR 

FERREIRA MENDES, Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Tomo 

123, Data 1º.7.2015, Página 2/3) 

Com efeito, a inelegibilidade não possui natureza jurídica de pena/sanção, mas se 

trata apenas de um requisito, ou seja, uma condição para que o cidadão possa ocupar cargos 

eletivos da maior relevância para a sociedade, visando proteger e assegurar a própria 

legitimidade do sistema democrático e a probidade administrativa, nos termos do art. 14, § 9º, da 

Constituição Federal
1
. Portanto, mesmo não tendo sido parte na representação por excesso de 

doação, a pessoa física sofre esse efeito reflexo e secundário quando há condenação por excesso 

de doação, em representação que seguiu o rito previsto no art. 22 da LC nº 64/1990, não havendo 

que se falar em violação a princípio constitucional. 

De outro lado, não é qualquer excesso de doação eleitoral que configura a 

inelegibilidade da alínea “p”, mas apenas quando se infira, em um juízo de proporcionalidade e 

razoabilidade, real gravidade na prática do referido ilícito eleitoral. Outrossim, a gravidade pode 

ser inferida quando o valor do excesso de doação é expressivo, tendo o doador efetuado doação 

muito acima do que poderia doar; ou, então, quando o valor desse excesso elevado seja relevante 

dentro do contexto da campanha em que foi efetivado, o que se verifica no presente caso. 

Nesse sentido, foi o entendimento do TSE no Recurso Ordinário nº 53.430/PB, 

conforme se infere do inteiro teor dos debates, o qual ficou assim ementado: 

ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. 

INELEGIBILIDADE. EXCESSO DE DOAÇÃO. ALÍNEA P. REQUISITOS. 

TIPOS. INTERPRETAÇÃO. PARÂMETRO CONSTITUCIONAL. 

PROVIMENTO. REGISTRO DEFERIDO. 

1.  Não é qualquer tipo de doação que gera a inelegibilidade, mas somente 

aquelas que se enquadram como doações eleitorais (assim compreendidas as 

disciplinadas pela legislação eleitoral, em especial pela Lei 9.504/97), que 

tenham sido tidas como ilegais (ou seja, que tenham infringido as normas 

vigentes, observados os parâmetros constitucionais), por decisão emanada da 

Justiça Eleitoral (são inservíveis para esse efeito, portanto, as decisões 

                                                             
1  STF: “Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade de aplicação da lei de inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos 

ocorridos anteriormente a sua vigencia.” (STF – MS 22.087/DF, rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 10.5.1996, p. 15.132) 
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administrativas ou proferidas por outros órgãos do Poder Judiciário) que não 

esteja revogada ou suspensa (requisito implícito - REspe nº 229-91, rel. Min. 

Gilmar Mendes, DJe de 4.8.2014) e tenha sido tomada em procedimento que 

tenha observado o rito previsto no artigo 22 da LC nº 64/90, o que exclui, por 

consequência, as que tenham sido apuradas por outros meios, como, por 

exemplo, a representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9.504/97. 

2.  No caso das doações realizadas por pessoas jurídicas, é necessário que se 

comprove que o candidato era dirigente da pessoa jurídica doadora ao tempo 

da doação, compreendendo-se como dirigente a pessoa que - a par da 

existência de outras - detém o poder de gerir, administrar e dispor do 

patrimônio da pessoa jurídica doadora. 

3.  No processo de registro de candidatura, não cabe reexaminar o mérito da 

decisão judicial que julgou ilegal a doação eleitoral, cabendo apenas verificar 

se foi adotado o rito do art. 22 da LC nº 64/90, sem adentrar na análise da 

existência de eventuais vícios ou nulidades que teriam ocorrido no curso da 

representação. 

4.  Para definição do alcance da expressão "tida como ilegais", constante da 

alínea p do Art. 1º, I, da LC 64/90, é necessário considerar o disposto no art. 

14, § 9º, da Constituição, pois não é qualquer ilegalidade que gera a 

inelegibilidade, mas apenas aquelas que dizem respeito à normalidade e 

legitimidade das eleições e visam proteção contra o abuso do poder econômico 

ou político. 

5.  Reconhecido expressamente pelas decisões proferidas na representação 

para apuração de excesso de doação que não houve quebra de isonomia entre 

as candidaturas, deve ser afastada a hipótese de inelegibilidade por ausência 

dos parâmetros constitucionais que a regem. 

Recurso provido para deferir o registro da candidatura. 

(TSE – Recurso Ordinário nº 53430, Acórdão de 16.9.2014, Relator Min. 

HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicado em Sessão, Data 16.9.2014) 

Sobre o tema, vale colacionar precedentes do TRE-PR e TRE-SP, conforme a seguir: 

REGISTRO DE CANDIDATURA – DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL 

POR DECISÃO COLEGIADA DA JUSTIÇA ELEITORAL (ART. 81, DA 

LEI 9.504/97) – CONDIÇÃO DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 

1º, I, p, da LC 64/90. 1. As condições de elegibilidade e as causas de 

inelegibilidade são aferidas no momento do registro de candidatura. 2. A 

imputação de inelegibilidade da alínea p do artigo 1º, inciso I, da LC 64/90 

decorre da condenação da pessoa física e dos dirigentes da pessoa jurídica e 

impede que o registro da candidatura seja deferido. INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO. 

(TRE-PR – PROCESSO nº 73847, Acórdão nº 47491 de 3.8.2014, Relator 

ROBERTO BRZEZINSKI NETO, Publicado em Sessão, Data 3.8.2014) 

REGISTRO DE CANDIDATURA – pedido de registro de candidatura para o 

cargo de Deputado Estadual – impugnação oferecida pela Procuradoria 

Regional Eleitoral – condenações da pessoa jurídica por doações acima do 

limite legal nas eleições de 2010 e 2012 – pré-candidato sócio e administrador 
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da empresa – concedido efeito suspensivo pelo colendo Tribunal Superior 

Eleitoral à Representação n° 56-37.2013.6.26.0166, afastando a inelegibilidade 

aventada – Representação n° 87-07.2012.6.26.0000 transitada em julgado 

24/05/2012 – incidência do artigo 1°, inciso, I, alínea "p", da Lei 

Complementar n° 64/90 – inelegibilidade do sócio administrador – 

impugnação acolhida – pedido de registro de candidatura ao cargo de 

deputado Estadual indeferido. 

(TRE-SP – REGISTRO DE CANDIDATO nº 104607, Acórdão de 20.8.2014, 

Relator MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, Publicado em Sessão, Data 20.8.2014) 

Forçoso reconhecer, outrossim, que o valor objeto da doação (qual seja, R$ 

25.000,00) demonstra-se significativo – máxime considerando que a empresa, no ano anterior ao 

do pleito, declarou não haver obtido qualquer rendimento (R$ 0,00) -, de modo a evidenciar a 

gravidade da conduta e, portanto, sua aptidão para afetar a legitimidade e equilíbrio do pleito, 

interferindo na disputa eleitoral. Destarte, na linha das referidas premissas jurídicas, verifica-se 

que, sobre esse fato, o requerido também se encontra inelegível, em razão do art. 1º, inciso I, 

alínea “p”, da LC nº 64/1990. 

II – DOS PEDIDOS 

Em face do exposto, requer o Ministério Público Eleitoral: 

1) a notificação do candidato impugnado, no endereço constante do pedido de 

registro de candidatura em exame, para, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal, nos 

termos do art. 41, da Resolução TSE n. 23.609/2019; 

2) a juntada de certidão do Cartório Eleitoral sobre existência, ou não, de prestação 

de contas relativas à campanha do impugnado para Deputado Estadual em 2018 e data da 

protocolização e da sentença; 

3) a juntada da certidão de trânsito em julgado do processo nº 8-29.2015.6.05.0090; 

4) estando a matéria fática provada por documentos, sem necessidade de dilação 

probatória, seja julgada procedente a impugnação para indeferir-se o pedido de registro de 

candidatura do Impugnado. 

Para o caso de V. Exa. entender necessária a produção de provas, protesta o 

Ministério Público por todos os meios em direito admitidos, com o fim de fazer prevalecer a 

verdade real dos fatos. 

Brumado/BA, 30 de setembro de 2020. 

 

Millen Castro Medeiros de Moura 

Promotor Eleitoral  


