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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 34ª ZONA ELEITORAL DO 
ESTADO DO PARÁ 

 

RRC nº 0600226-54.2020.8.16.0034 

Requerente: Ministério Público Eleitoral 

Requerido(a): VALMIR CLIMACO DE AGUIAR 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio do seu agente 
signatário, vem, respeitosamente, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 
127 da Constituição Federal, bem como no art. 3º da Lei Complementar nº 64/1990 c/c 
art. 32, III, da Lei nº 8.625/1993, propor AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA em face de VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, já devidamente 
qualificado(a) nos autos do processo em epígrafe (RRC), candidato(a) a PREFEITO 
no município de ITAITUBA/PA, pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO, com o nº 15, ante as razões de fato e de direito a seguir articuladas. 

 

 

I – DOS FATOS 

O requerido VALMIR CLIMACO DE AGUIAR pleiteou, perante a Justiça 
Eleitoral, registro de candidatura ao cargo de PREFEITO pelo partido MDB, após 
regular escolha em convenção partidária, conforme edital em 25/09/2020. 

No entanto, o requerido se enquadra na hipótese prevista no art. 1º, I, g, da 
LC nº 64/1990, com redação dada pela LC 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 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 […]. 
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Conforme o TSE, 

a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990 não incide em todo e 
qualquer caso de rejeição de contas públicas, sendo exigível o preenchimento 
cumulativo dos seguintes requisitos: (i) rejeição das contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja 
irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) desaprovação decorrente de (a) 
irregularidade insanável que configure (b) ato de improbidade administrativa, (c) 
praticado na modalidade dolosa; (iv) não exaurimento do prazo de oito anos 
contados da publicação da decisão; e (v) decisão não suspensa ou anulada pelo 
Poder Judiciário. 

No caso em tela, restam cumpridos todos os requisitos exigidos pelo TSE 
na sua interpretação da LC nº 64/1990. 

Observa-se, de início, a existência de “rejeição das contas relativas ao 
exercício de cargos ou funções públicas”, tendo em vista que o(a) impugnado(a) teve 
suas contas relativas ao exercício de 2011 julgadas irregulares pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios do Pará no ano de 2019. 

Assinala-se, outrossim, que o órgão responsável pela desaprovação das 
contas do impugnado ostenta competência para esse julgamento, conforme a 
jurisprudência do TSE. Eis o Acórdão: 

ACÓRDÃO Nº 35.180, DE 10/09/2019 Processo nº 360012011-00 Origem: 
Prefeitura Municipal de Itaituba Assunto: Prestação de Contas de Gestão – 2011 
Responsável: Valmir Climaco de Aguiar Advogado: Mailton Marcelo Ferreira – 
OAB/PA 9.206 Relator: Conselheiro Sérgio Leão EMENTA: PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE GESTÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA. EXERCÍCIO 
DE 2011. PELA IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. MULTA. CÓPIA DOS 
AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Ao final da instrução processual, 
restaram irregularidades graves, tais como: - Não realização de processos 
licitatórios para despesas realizadas no valor de R$ 9.000.430,50, - Lançamento 
da conta “Agente Ordenador”, no valor de R$ 70.232,33, - Pagamento de diárias, 
sem amparo legal no valor de R$ 8.674,48. ACORDAM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, em 
conformidade com a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do 
Conselheiro Relator, às fls. 361 a 364 dos autos. DECISÃO: I. Julgar Irregulares 
as contas anuais de Gestão, da Prefeitura Municipal de Itaituba exercício de 2011, 
com fundamento no Art. 45, III, Alíneas “b”, “c”, “d”, da Lei Complementar Estadual 
109/2016, de responsabilidade do Sr. Valmir Climaco de Oliveira, II. Deve o 
Ordenador recolher, aos cofres públicos, com base no §5º, Art. 287, do RI/TCM-
PA, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do Art. 48, da Lei Complementar 
109/2016, os seguintes valores: 1. R$ 70.232,33 (setenta mil, duzentos e trinta e 
dois reais e trinta e três centavos), corrigidos monetariamente, referente ao 
recolhimento da conta “Agente Ordenador”. 2. R$ 8.674,48 (oito mil, seiscentos e 
setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), corregidos monetariamente, 
correspondente ao pagamento de diárias sem amparo legal. III. Deve ainda, o 
Ordenador de Despesas, recolher em favor do Fundo de Modernização e 
Reaparelhamento do TCM/PA/FUMREAP, os seguintes valores a título de multa: 
1. R$ 1.730,85, correspondente a 500 UPF-PA, com fundamento no Inciso IV, do 
Art. 284, do RITCM/PA, pela remessa intempestiva de documentação obrigatória; 
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2. R$ 1.730,85, correspondente a 500 UPF-PA, com fundamento na Alínea “b”, 
Inciso IV, do Art. 282, do RITCM/PA, por falhas formais nos processos licitatórios; 
3. R$ 3.461,70, que corresponde a 1.000 UPF-PA, com fundamento no Parágrafo 
Único Art. 284, do RITCM/PA, pelo não envio dos processos licitatórios e termo de 
conferência de Caixa; 4. R$ 7.380,00, a título de multa, fundamentada no Inciso I, 
do Art. 5º, da Lei nº 10.028/2000, correspondente a 5% de sua remuneração 
anual, pela remessa intempestiva dos Relatórios de Gestão Fiscal; IV. Ressaltar 
que fica desde já advertido (a) ou (o) ordenador responsável, que o não 
recolhimento da(s) multa(s) fixadas, no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito 
em julgado da presente decisão, sob pena de acréscimos de mora, previstos no 
art. 303, inciso I e III, do RITCM/PA, os quais, em caso de não atendimento, 
comportam a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, objetivando o 
protesto e execução do título executivo, com acréscimo dos consectários legais 
fixados pelo art. 303-A do RITCM/PA (Ato nº 20), bem como procedido com a 
restituição ao erário, do valor lançado à responsabilidade do Ordenador (alcance), 
no prazo de até 60 (sessenta) dias, com a devida correção. V. Cientifique-se, 
desde já a Prefeitura Municipal de Itaituba, por intermédio do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, no presente exercício de 2019, quanto a obrigatoriedade de 
adoção das providências de execução do valor apontado em alcance, na forma do 
§1º, do Art. 287, do RITCM/PA, (ato nº 20), após o trânsito em julgado desta 
decisão, comprovando-a junto ao TCM/PA, sob pena de comunicação do fato ao 
Ministério Público Estadual, para as providências de alçada, voltada a apuração 
de improbidade administrativa (Art. 10, Incisos I, X e XII, c/c Art. 11, Inciso II, da 
Lei Federal nº 8.429/1992 e de crime de prevaricação (Art. 319, do CPC), 
conforme prescrição fixada junto ao §2º, do Art. 287, do RITCM/PA, (ato nº 20). 

Aludida decisão sobre as contas, em igual passo, ostenta a nota de 
irrecorribilidade, o que perfaz a exigência de “decisão do órgão competente que seja 
irrecorrível no âmbito administrativo”. 

No caso dos autos, destaca-se que a presente desaprovação de contas 
decorre de irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade 
administrativa. Nesse sentido, pois, aponta-se que as seguintes irregularidades 
insanáveis configuram atos dolosos de improbidade administrativa: 

a) Não realização de processos licitatórios para despesas realizadas no valor de 
R$ 9.000.430,50 e 

b) Pagamento de diárias, sem amparo legal no valor de R$ 8.674,48. 

 

De outra parte, o exame detido das decisões do TCM ainda revela outras 
irregularidades que também mereceram censura e julgamento desfavorável ao ora 
impugnado; todavia, no corpo da presente peça, elencaram-se apenas, a título 
exemplificativo, as irregularidades mais graves e que redundaram em evidentes e 
vultosos prejuízos ao erário. 

Pondera-se que a rejeição de contas – no presente caso concreto – se 
caracteriza pela irregularidade insanável, cujo significado traduz a ideia de intencional 
contrariedade aos princípios da administração pública e de violação à probidade 
administrativa. 
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A jurisprudência entendia que irregularidades insanáveis são as que 
apresentam “nota de improbidade” (TSE - REspe nº 23.345/SE – Rel. Min. Caputo 
Bastos - j. 24.9.2004). A partir da edição da LC nº 135/2010, 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”. 

JOSÉ JAIRO GOMES1  observa 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”. 

Das irregularidades apontadas e do inteiro teor da decisão listada, 
observa-se que o(a) impugnado(a) cometeu faltas graves e que, em tese, configuram 
ato doloso de improbidade administrativa. 

Deve-se consignar que a Justiça Eleitoral tem a tarefa de aferir se os fatos 
que deram causa à rejeição de contas por irregularidade insanável contêm a aptidão 
de configurar ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, se, em tese, importam 
dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da Administração 
Pública. 

Nesse sentido, aliás, o TSE decidiu que 

[p]ara fins de análise do requisito “irregularidade insanável que configure ato 
doloso de improbidade administrativa”, contido no art. 1º, I, g, da LC 64/90, 
compete à Justiça Eleitoral aferir elementos mínimos que relevem má-fé, desvio 
de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário, 
improbidade ou grave afronta aos princípios que regem a administração pública. 
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 482/RS – j. 15.10.2019 - 
Relator Min. Jorge Mussi). 

No mesmo passo, é desnecessário demonstrar qualquer elemento 
subjetivo específico para a configuração da inelegibilidade em apreço, sendo certo que 

[o] dolo genérico ou eventual é o suficiente para a incidência do art. 1º, I, "g", da 
LC nº 64/1990, o qual se revela quando o administrador deixa de observar os 
comandos constitucionais e legais que vinculam sua atuação [...] (TSE - Agravo 
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 6085/RJ - Acórdão de 25.6.2019 - 
Relator Min. Edson Fachin). 

 

 
1 DIREITO ELEITORAL, Editora Atlas, 6ª Edição, p. 178-179. 
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Por fim, anota-se que – considerada a data da definitividade da decisão de 
rejeição de contas – não houve o exaurimento do prazo de 8 anos previsto em lei, e 
tampouco existem notícias de que essa decisão tenha sido suspensa ou anulada pelo 
Poder Judiciário. 

III – DO PEDIDO 

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL requer: 

a) seja o requerido citado no endereço constante do seu pedido de registro 
para apresentar defesa, se quiser, no prazo legal, nos termos do art. 4º da LC nº 
64/1990 e do art. 41, caput, da Res.-TSE nº 23.609/2019; 

b) a produção de todos os meios de provas admitidas em direito, 
especialmente a juntada da prova documental em anexo (acórdão/sentença); 

b) requer, nos termos do art. 3º, § 3º, da LC nº 64/1990, a produção das 
seguintes provas: (b.1) a juntada dos documentos em anexo; (b.2) seja expedido ofício 
ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará requisitando o encaminhamento de 
certidão criminal narrativa do Processo nº 360012011-00, e 

c) após o regular trâmite processual, seja indeferido em caráter definitivo o 
pedido de registro de candidatura do requerido. 

Itaituba, 30 de setembro 2020. 

 

ALAN JOHNNES LIRA FEITOSA 

Promotor Eleitoral 
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