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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA 06ª ZONA 

ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

Requerimento de Registro de Candidatura- RRC 

Autos do PJE nº 0600080-86.2020.6.18.0006 

 

 

 MM. Juiz Eleitoral, 

  Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura formulado por 

FRANCISCO DAS CHAGAS REGO DAMASCENO, pré-candidato a prefeito de 

Barras/PI pela Coligação “A Força que Vem do Povo”, formada pelos partidos PP, PSL e 

PSB, devidamente qualificado nos autos do processuais.  

  No bojo dos autos foi Proposta Ação de Impugnação de Registro de 

Candidatura, pelo Partido Social Democrático de Barras-PI, representado por seu 

Presidente, Sr. EDILSON SÉRVULO DE SOUSA, em face do pré-candidato. 

  A Ação de Impugnação de Registro de Candidatura narra que “Manin 

Rego” está inelegível para a disputa do cargo em razão do julgamento e reprovação pela 

Câmara Municipal de Barras - PI da prestação de contas relativas ao exercício de 2008 em 

que este exercia a função de Prefeito Municipal de Barras - PI, conforme verificado em 

publicação no Diário Oficial dos Municípios do dia 26/03/2015 (Decreto Legislativo 

001/2015). 
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  Assim, arguiu-se que FRANCISCO DAS CHAGAS REGO DAMASCENO, 

quando na função de Prefeito Municipal de Barras - PI, teve sua prestação de contas 

referentes as contas de Governo e de Gestão relativas ao exercício de 2008 rejeitadas pela 

Câmara Municipal de Barras - PI em decisão definitiva datada de 09 de março de 2015. 

  Requereu-se, ao final, o recebimento da impugnação e o julgamento 

antecipado do mérito, julgando-se PROCEDENTE a Ação de Impugnação de Registro de 

Candidatura com o consequente INDEFERIMENTO DO REGISTRO de FRANCISCO 

DAS CHAGAS REGO DAMASCENO, tendo em vista estar ele inelegível (art. 1º, I, "g", da 

LC nº 64/90). 

 FRANCISCO DAS CHAGAS REGO DAMASCENO apresentou contestação 

em 11 de outubro de 2020, na qual sustentou: a) Ilegitimidade ativa do partido político; b) 

ausência de inelegibilidade, por não existir irregularidade insanável que configure ato 

doloso de improbidade administrativa. Pleiteou, por fim, a improcedência da ação com o 

deferimento do registro de candidatura. 

 É o relatório. Passo à análise do mérito. 

 Compulsando os autos, conforme anotado na Ação de Impugnação de 

Registro de Candidatura, verifica-se que resta impossível o deferimento do registro de 

candidatura do impugnado, tendo em vista que ele se enquadra na hipótese prevista no 

art. 1º, I, g, da Lei Complementar n. 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 

135/2010, segundo o qual são inelegíveis “os que tiverem suas contas relativas ao exercício de 

cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de 

improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver 
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sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos 

seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da 

Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que 

houverem agido nessa condição”. 

1Ainda pensando na vida pregressa do candidato e na necessidade de 

preservação da moralidade e probidade administrativas, valores inscritos no art. 14, § 9º, 

da CF/88, a LC n. 64/90, já na sua redação original, impôs a inelegibilidade daqueles “que 

tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por 

irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, (...)”. 

Sabe-se que todos os ordenadores de orçamento e de despesas públicas são 

obrigados a prestar contas de sua gestão ao respectivo Tribunal de Contas, que exerce o 

controle externo das contas públicas, ora julgando-as, ora oferecendo parecer prévio que 

auxilia a decisão da Casa Legislativa.  

In casu, é imperioso concluir que o presente pré-candidato encontra-se 

inelegível, em razão de julgamento de contas irregulares, nos termos a seguir expostos. 

 Francisco das Chagas Rêgo Damasceno já teve contas julgadas irregulares 

pelo TCE/PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí), bem como teve suas contas de 

Governo e Gestão rejeitadas pela Câmara Municipal de Barras-PI.  

 No que toca ao TCE/PI, não menos irregulares ou reprovadas foram 

inúmeras das contas do impugnado. Nesse sentido, os Acórdãos 2036, 2038 e 2039, todos 

de 2011, publicados no Diário da Justiça nº 6.879, de 11 de setembro de 2011, que 

                                                           
1 O texto que se segue é extraído do Curso de Direito Eleitoral, Edson de Resende Castro, Ed. Del Rey, 10ª edição, 
2020, pág. 297 e seguintes. 
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materializam o julgamento de Irregularidade às Constas de Gestão do Chefe do Poder 

Executivo com aplicação de multa ao gestor no valor 1.200 UFR-PI; o julgamento de 

Irregularidade às Contas da Gestão FUNDEB, com aplicação de multa ao gestor no valor 

500 UFR-PI e o julgamento da Irregularidade às Contas da Gestão FMS, com aplicação de 

multa ao gestor no valor 500 UFR-PI. 

 Diante do julgamento das irregularidades apontadas pelo TCE, as contas 

relativas ao exercício financeiro de 2008, do então prefeito Francisco das Chagas Rêgo 

Damasceno, foram rejeitadas pela Câmara Municipal de Barras-PI. 

 Neste sentido, a causa da irregularidade em questão foi a irregularidade no 

dever de prestar contas, fato, inclusive, passível de improbidade administrativa. Assim, é 

adequado reconhecer como causa de inelegibilidade, a irregularidade pela qual foi 

condenado o impugnado no Acórdão nº 2036, 2038 e 2039/2011, da lavra do TCE/PI, com 

a rejeição de contas pela Câmara Municipal de Barras-PI.  

 No mesmo sentido, destaca-se que as contas do pré-candidato permanecem 

rejeitadas e este inelegível, pois há decisão monocrática proferida no bojo do processo nº 

0755619-95.2020.8.18.0000, datada de 24 de setembro de 2020, que DENEGOU a 

segurança, REVOGANDO a liminar anteriormente concedida em Plantão Judiciário. 

 Conforme fatos brevemente recuperados acima, o impugnado enquadra-se 

perfeitamente no perfil de gestor público que a denominada “Lei da Ficha-Limpa” busca 

afastar da vida pública. 
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De outro lado, diz o art. 1º, I, g, da Lei Complementar n. 64/90, que a 

irregularidade que levou à rejeição das contas, para gerar a inelegibilidade, deve ser 

insanável, configurando ato doloso de improbidade administrativa. 

Mesmo com a redação original da LC n. 64/90, construiu-se o entendimento 

de que irregularidade insanável, capaz de gerar a inelegibilidade desta alínea, é aquela 

que traz em si a nota da improbidade administrativa, por causar prejuízo ao patrimônio 

público, possibilitar o enriquecimento sem causa ou atentar contra os princípios 

norteadores da Administração. 

Evidentemente que aquelas situações conceituadas pelo próprio Tribunal de 

Contas como “meras irregularidades contábeis”, não podem gerar a consequência de que 

aqui se fala, até porque seria desproporcional à conduta. Entretanto, não é o que se verifica 

no caso em análise. 

A definição – sobre ser insanável a irregularidade e caracterizadora de ato 

doloso de improbidade – não será encontrada na decisão de rejeição de contas, ou seja, o 

Tribunal de Contas, quando julga as contas dos responsáveis pela ordenação de despesas, 

ou quando oferece parecer prévio sobre as contas gerais anuais dos chefes do Executivo, 

não vai pronunciar-se sobre a natureza das irregularidades encontradas, se sanáveis ou 

insanáveis, se caracterizam ou não improbidade administrativa. 

 O Tribunal de Contas rejeita contas sob o argumento de ter faltado prova 

da realização da despesa, ou por inobservância do procedimento de licitação, ou por 

aplicação de verba na educação em percentual inferior ao previsto na Constituição, etc. 
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Cabe à Justiça Eleitoral, quando da apreciação da candidatura, com ou sem 

impugnação (vale a pena relembrar que a inelegibilidade é matéria de ordem pública, 

que deve ser conhecida até mesmo de ofício pelo Juiz: SÚMULA TSE n. 452, avaliar se 

a irregularidade constatada quando da rejeição das contas é insanável ou não. Sendo 

insanável, indefere a candidatura, porque inelegível o candidato, desde que, 

evidentemente, ainda dentro dos 8 (oito) anos desde a decisão irrecorrível de rejeição. 

 
“Eleições 2012. Registro de candidatura. Prefeito. [...]. Contas de convênio. 

Competência para julgamento: Tribunal de Contas. Rejeição de contas. 

Enquadramento jurídico das irregularidades pela Justiça Eleitoral. Possibilidade. 

Causa de inelegibilidade. Art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90. 

Irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa. [...] 2. A 

competência para o julgamento das contas de prefeito atinentes a convênios é 

do Tribunal de Contas, hipótese em que lhe compete decidir e não somente 

opinar. 3. Uma vez rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral não só pode como deve 

proceder ao enquadramento jurídico das irregularidades como sanáveis ou 

insanáveis, para fins de incidência da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, 

da Lei Complementar nº 64/90. Entretanto, não lhe compete aferir o acerto ou 

desacerto da decisão emanada pela Corte de Contas. 4. A disciplina normativa 

constante da alínea g exige, para configuração da inelegibilidade, que concorram 

três requisitos indispensáveis, quais sejam: a) diga respeito a contas públicas 

rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade 

administrativa; b) seja irrecorrível a decisão proferida por órgão competente; e c) 

não tenha essa decisão sido suspensa pelo Poder Judiciário. 5. O julgado regional, 

analisando os fatos e provas constantes dos autos, constatou a presença dos 

elementos caracterizadores da hipótese constante do art. 1º, inciso I, alínea g, da 

Lei Complementar nº 64/90 - inclusive a existência de dolo. [...]” (Ac. de 

17.12.2012, no AgR-Respe n. 48280, Rel. Min. Laurita Vaz. No mesmo sentido, o 

Ac. de 03.11.2010, no AgR-RO n. 323019, Rel. Min. Aldir Passarinho) 

 

                                                           
2 “Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas 
de inelegibilidade ou da ausência de condições de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e 
a ampla defesa.” 



 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 06ª ZONA ELEITORAL 

 
  

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 06ª ZONA ELEITOTAL 

   Rua 10 de Novembro, 299, Centro, Barras/PI, CEP 64.100-000 

Telefone: (86) 3242-2439 

 

7 

   

“À Justiça Eleitoral compete formular juízo de valor a respeito das 

irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, vale dizer, se as 

irregularidades configuram ou não inelegibilidade...” (STF, MS n. 22.087-2/DF, 

Rel. Min. Carlos Velloso, DJU 10/5/1996) (Grifamos) 

 

“Registro de candidatura. Rejeição de contas. Decisões do Tribunal de Contas da 

União. Convênios com verbas repassadas (...) pelo FNDE. (...) Acórdão que teve 

como fundamento a necessidade de ter sido ajuizada ação por improbidade, nos 

termos da Lei n. 8.429/92, calcada nos fatos objeto da decisão da Corte de Contas 

e, ainda, a natureza sanável das irregularidades apontadas em uma das decisões 

do TCU. Afastamento do primeiro fundamento. (...) Irregularidades de natureza 

insanável, com viso de improbidade administrativa. Inelegibilidade 

caracterizada. 1. A inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1º da LC n. 64/90 

decorre de decisão irrecorrível do órgão competente por irregularidade insanável, 

não estando condicionada à existência de ação por improbidade. (...)” (Ac. n. 

19.027, de 26/10/2000, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Ac-TSE, de 22.10.2014, no REspe nº 25725: invade a competência da Justiça 

Eleitoral a decisão da Justiça Federal que mantém válido o acórdão do TCU que 

rejeita as contas e afasta potencial inelegibilidade da conduta. 

 

Assim, conforme exposto na Ação de Impugnação em análise, por tratar-se 

de um conjunto de ofensas à boa administração pública, todas as contas do impugnado, 

tidas por irregulares ou rejeitadas, apresentadas a conhecimento da Justiça Eleitoral, tem 

a nota de ser insanável, seja por si, seja por tratar-se de prática reiterada. 

Em síntese, a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, 

da LC nº 64/90 pressupõe: a) rejeição de contas; b) irregularidade insanável, por ato doloso 

de improbidade administrativa; c) decisão definitiva exarada por órgão competente; d) 

ausência de suspensão da decisão de rejeição de contas pelo Poder Judiciário. 

No caso em tela, restam cumpridos todos os requisitos exigidos pela Lei 

Complementar nº 64/90, sendo as irregularidades insanáveis.  
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Insanáveis, portanto, conforme JOSÉ JAIRO GOMES3, “são as irregularidades 

graves, decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias ao interesse público; 

podem causar dano ao erário, enriquecimento ilícito, ou ferir princípios constitucionais reitores da 

Administração Pública”. 

A jurisprudência do TSE entendia que irregularidades insanáveis são as que 

apresentam “nota de improbidade” (Recurso Especial Eleitoral nº 23.345 – Rel. Caputo 

Bastos – j. 24.09.2004). Agora, com a edição da LC nº 135/10, o legislador estabeleceu que 

a inelegibilidade deve ser imputada àqueles que “tiverem suas contas relativas ao exercício 

de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de 

improbidade administrativa”. 

Novamente, JOSÉ JAIRO GOMES explica que “o requisito de que a 

inelegibilidade também configure ‘ato doloso de improbidade administrativa’ tem a única 

finalidade de estruturar a inelegibilidade (...). Destarte, não há falar em condenação em 

improbidade administrativa, mas apenas em apreciação e qualificação jurídica de fatos e 

circunstâncias relevantes para a estruturação da inelegibilidade em apreço” (op. cit., pp. 

178/179). 

Das irregularidades apontadas e do inteiro teor das decisões listadas, 

observa-se que o impugnado, na qualidade de gestor, cometeu faltas graves e que 

configuram ato doloso de improbidade administrativa.  

                                                           

3 DIREITO ELEITORAL, Editora Atlas, 6ª Edição, p. 178 
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No mesmo passo, o TSE tem assentado que “para efeito da apuração da 

inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, não se exige o dolo 

específico, basta para a sua configuração a existência do dolo genérico ou eventual, o que se 

caracteriza quando o administrador deixa de observar os comandos constitucionais, legais ou 

contratuais que vinculam sua atuação” (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 

273-74 – Rel. Min. Henrique Neves – j. 07.02.2013). 

Logo, verificada a rejeição das contas pela Câmara de Municipal em razão 

das irregularidades insanáveis e, ausente qualquer notícia de provimento judicial 

suspendendo, ou desconstituindo as referidas decisões, deve ser reconhecida a 

inelegibilidade por 8 anos. 

Nesse sentido, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela 

PROCEDÊNCIA da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, com o consequente 

INDEFERIMENTO do registro de FRANCISCO DAS CHAGAS REGO DAMASCENO, 

tendo em vista a verificação de sua inelegibilidade. 

É a manifestação ministerial. 

Barras/PI, 13 de outubro de 2020. 

 

 

[Assinado Digitalmente] 

Silas Sereno Lopes 

Promotor de Justiça Eleitoral da 06ª Zona Eleitoral 


