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JUSTIÇA ELEITORAL 
 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600081-18.2020.6.22.0020 / 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO
RO 
REQUERENTE: HERIKA LIMA FONTENELE, PARTIDO DA REPUBLICA 
IMPUGNANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
  
IMPUGNADO: HERIKA LIMA FONTENELE 
Advogados do(a) IMPUGNADO: GLADSTONE NOGUEIRA FROTA JUNIOR - RO9951, ERICA CRISTINA
CLAUDINO DE ASSUNCAO - RO6207000-A, DANILO HENRIQUE ALENCAR MAIA - RO7707-A, FRANCISCO
RAMON PEREIRA BARROS - RO8173000-A, JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR - SP1732000-A, MANOEL
VERISSIMO FERREIRA NETO - RO3766000-A 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou ação de impugnação ao pedido de registro de
candidatura formulado por HERIKA LIMA FONTENELE, qualificada nos autos.

 
Aduziu, em abreviado, que a pretensa candidata ao cargo de vereadora, teve contas reprovadas

pelo TCU, quando atuou como Secretária de Saúde no período de 12/03/2001 a 09/12/2002, no Município de
Machadinho do Oeste e portanto inelegível nos termos da norma do art. 1º, inciso I, alínea “g” da LC 64/1990,
alterada pela “Lei da Ficha Limpa”.

 
Instada, a demandada sustentou inexistir amparo à recusa de registro de candidatura por

ausência de requisitos cumulativos que se exige para a configuração do impedimento previsto no art. 1º, inciso
I, alínea “g” da LC 64/1990, quais sejam a existência de irregularidade insanável e que essa irregularidade
configure ato doloso de improbidade administrativa, aduzindo que tais características não restaram expressas
pela Relatora do Acórdão no TCU. Aduz, por fim que foi condenada ao pagamento de multa, esta devidamente
quitada.

 
Examinados. Decido:

 
Não há necessidade de produção de outras provas, tratando-se de matéria exclusivamente de

direito, razão pela qual passo a conhecer diretamente da questão do fundo da demanda.

 
Dentre as causas de inelegibilidade infraconstitucionais previstas pela Lei Complementar 64/90,

interessa-nos, para o deslinde desta questão, a prevista no art. 1º, inc. I, alínea “g”, caracterizada pela rejeição
de contas, que assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
 I - para qualquer cargo:
(...)
g) 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 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
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no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição;       (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

 
Consoante se extrai do dispositivo citado, a configuração desta hipótese demanda o

preenchimento dos seguintes requisitos: 1) a existência de prestação de contas relativas ao exercício de cargos
ou funções públicas; 2) sua rejeição por irregularidade insanável; 3) a caracterização da referida irregularidade
como ato doloso de improbidade administrativa; 4) decisão irrecorrível do órgão competente.

 
No caso em apreço, em consulta ao Acórdão n. 4.683/2015 no Portal do TCU, constata-se que a

manifestação da E. Relatora, Ministra Ana Arraes, sobre a atuação dos gestores, dentre as quais, a da
demandada, está assim descrita:

 
“(...)Nos termos do art. 3º do mencionado normativo, uma vez confirmada a obtenção de

benefício financeiro pelo ente federado, o TCU, ao proferir o julgamento de mérito, condenará diretamente o
Estado, o Distrito Federal ou o Município, ou a entidade de sua administração, ao pagamento do débito,
podendo, ainda, condenar solidariamente o agente público responsável pela irregularidade e/ou cominar-lhe
multa.

Nestes autos, verificou-se que a aplicação de recursos do SUS, embora com desvio de
finalidade, ocorreu em benefício do Município de Machadinho D’Oeste/RO. Assim, entendo adequada a
proposta da Secex-RO, de imputação do débito apenas ao ente municipal, sem prejuízo da aplicação de multa
aos gestores responsáveis pelas irregularidades”(...). (Grifo nosso).

 
            Assim, não há menção à insanabilidade dos atos praticados, prejuízo ao erário, dolo ou

cometimento de ato de improbidade administrativa, ainda que aplicada a pena de multa pelas irregularidades
apontadas, de tal sorte que, como argumenta a defesa, não estão presentes todos os requisitos elencados no
do art. 1º, inciso I, alínea “g” da LC 64/1990.

 
            A propósito:

 

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. ARTIGO 1º,
INCISO I.  ALÍNEA “G”, DA LC N. 64/90. INELEGIBILIDADE ATO DOLOSO. NÃO
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. REGISTRO DEFERIDO.
 I - A inelegibilidade insculpida no art. 1º, inciso I, alínea "g", da LC n. 64/90, com a redação
promovida pela LC n. 135, de 4 de junho de 2010, não incide nos casos de desaprovação de
contas de gestão nos tribunais de contas, se ausente um dos requisitos, qual seja, ato doloso
de improbidade administrativa.

Acórdão TRE/RO n. 12011, de 22 de novembro de 2016. Recurso Eleitoral N. 86-
70.2016.6.22.0007 - Classe 30 - Relator: Juiz Jorge do Amaral.

 
O C. Tribunal Superior Eleitoral em entendimento semelhante, in verbis:

ELEiÇÕES 2014. REGISTRO. DEPUTADO ESTADUAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1°, I, G,
DA LC N° 64/90. 1. Nos termos da alínea g do art. 1°, I, da lei das Inelegibilidades, cabe à
Justiça Eleitoral verificar se a falha ou irregularidade constatada pelo órgão de contas
caracteriza vício insanável e se tal vício pode ser, em tese, enquadrado como ato doloso de
improbidade. 2. Nesse exame, não compete à Justiça Eleitoral: a) decidir sobre o acerto ou
desacerto da decisão que rejeitou as contas; ou b) afirmar a existência, em concreto, de ato
doloso de improbidade administrativa, pois, em ambas as situações, ocorreria invasão da
competência do órgão de controle de contas ou do juízo natural para o processamento e
julgamento da ação de improbidade administrativa, com manifesta violação ao devido
processo legal e às garantias da defesa. 10 Acórdão TRE/RO n. 626, de 31 de maio de 2016
Recurso Eleitoral n. 86-70. 2016.6.22.0007 - Classe - 30 3. Para que se possa cogitar
minimamente da prática de ato doloso de improbidade administrativa, é necessário que, na

Num. 16094330 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: FABIOLA CRISTINA INOCENCIO SARKIS - 14/10/2020 15:19:11
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101415191167000000015136612
Número do documento: 20101415191167000000015136612



 
 

decisão que rejeitou as contas, existam elementos mínimos que permitam a aferição da
insanabilidade das irregularidades apontadas e da prática de ato doloso de improbidade
administrativa, não sendo suficiente a simples menção a violação à Lei nO 9.790/99 e à Lei
de Responsabil idade Fiscal. Recurso ordinário provido. (TSE. Processo 884
67.2014.6.06.0000. Fortaleza/CE. Relator Ministro Henrique Neves da Silva. Acórdão de
25/02/2016).

 
Firme na argumentação supra, julgo improcedente a impugnação e DEFIRO o pedido de registro

de candidatura feito por HERICA LIMA FONTENELE.

 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o candidato e o MPE. Cumpra-se.

 
Não havendo recurso, arquivem-se.

 
Porto Velho, 14 de outubro de 2020

 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza da 20ª Zona Eleitoral
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