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JUSTIÇA ELEITORAL 
 012ª ZONA ELEITORAL DE PASSO DE CAMARAGIBE AL 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600156-39.2020.6.02.0012 / 012ª ZONA ELEITORAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE AL 
REQUERENTE: MARCIA COUTINHO NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE, #-NOSSO POVO MERECE SER FELIZ DE
NOVO 55-PSD / 15-MDB / 20-PSC, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - COMISSAO
PROVISORIA - MUNICIPAL, PARTIDO SOCIAL CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPAL, PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL 
IMPUGNANTE: PARTIDO PROGRESSISTA DIRETORIO MUNICIPAL 
IMPUGNADO: MARCIA COUTINHO NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE 
  

 
 SENTENÇA

  
Trata-se de REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC apresentado pela
Coligação “NOSSO POVO MERECE SER FELIZ DE NOVO”, por intermédio de seu
representante legal, em que solicitou o registro da candidatura da Sra. MÁRCIA COUTINHO
NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE para concorrer ao cargo de Prefeita do Município de Passo de
Camaragibe/AL, nas eleições de 2020.
O pedido foi materializado através de formulário denominado Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) e o processo encontra-se instruído com diversos documentos.
Publicado o edital relativo ao pedido de registro, ofereceu impugnação o PARTIDO
PROGRESSITAS representado pela presidente Maria Cláudia Carvalho Cordeiro, alegando, em
síntese, que a impugnada, quando exerceu o cargo de prefeita deste Município, foi condenada
em Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa nos autos de n.
0000174-19.2008.8.02.0027, sendo a condenação mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de
apelação, motivo pelo qual a candidata não poderia concorrer às eleições em razão de existir
hipótese de inelegibilidade.
A impugnada, por sua vez, ao apresentar defesa, apontou existência de nulidade absoluta no
processo em que houve a condenação, apontando a incompetência da Justiça Estadual para
julgar o feito, informando, inclusive, a existência litispendência com outra ação oriunda da Justiça
Federal.
Alega, ainda, inexistir causa de suspensiva da elegibilidade da impugnada, bem como a
impossibilidade de estender a condenação para abranger o enriquecimento ilícito.
Por fim, requereu a condenação por litigância de má-fé da parte autora, bem como a
improcedência da impugnação.
Ao se manifestar, o representante do Ministério Público requereu a procedência da impugnação
apresentada e, em consequência, o indeferimento do registro da candidatura impugnada.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
A controvérsia travada nos autos busca analisar se a conduta ímproba imputada à impugnada
amolda-se ou não aos pressupostos fáticos configuradores da inelegibilidade presente no
art.1º,I,l, da LC n. 64/90, que dispõe:
 Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
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l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a
condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena;
 
Da leitura do artigo acima, conclui-se que para a configuração da inelegibilidade da presente
alínea l é necessária a conjugação dos seguintes requisitos: (I) existência de condenação por
decisão judicial transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; (II) suspensão dos
direitos políticos; (III) prática de ato doloso de improbidade administrativa; (IV) lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito.
Feitas estas considerações, passo a analisar tais requisitos separadamente.
Quanto ao primeiro requisito (I), como já demonstrado na peça de impugnação, aponto a
existência de condenação contra a impugnada por prática de atos de improbidade administrativa
nos autos n. 0000174-19.2008.8.02.0027.
Vejamos o dispositivo da sentença:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação civil pública por
ato de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público do Estado de Alagoas e o
faço para CONDENAR os réus MÁRCIA COUTINHO NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE e
PEDRO MELO DE ALBUQUERQUE NETO como incursos nos atos de improbidade e nas penas
abaixo especificadas. Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, I,
CPC).
Assim, diante da prática das condutas acima aventadas, importa realizar a imposição das
sanções aos demandados nos seguintes termos, consoante expõe o art. 12, da Lei de
Improbidade Administrativa:
A) Ressarcimento ao Erário do valor integral do dano no valor de R$ 374.382, 51 (trezentos e
setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), conforme
devidamente comprovado e apurado pelo Ministério Público, de forma solidária, corrigido
monetariamente pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1%, desde a citação dos
réus;
B) Perda de todos os cargos e/ou funções públicas exercidos pelos requeridos;
C) Suspensão dos direitos políticos, em 10 (dez) anos;
D) Imposição de multa civil, de forma solidária, equivalente a 1 (uma) vez o valor do dano
perpetrado, qual seja, em R$ 374.382, 51 (trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e
dois reais e cinquenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde cada
pagamento e juros de mora de 1%, desde a citação dos réus;
E) Proibição de contratar com a Administração ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos”
 
Apesar de ainda não ter transitada em julgado, verifico que a sentença condenatória foi
confirmada pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no dia
09/09/2020:
"Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso para, após rejeitar as questões de
ordem suscitadas pelo causídico das partes apelantes de suspensão do feito e, por conseguinte,
de retirada do processo da pauta da sessão de julgamento, bem como de incompetência da
Justiça Estadual para apreciação da presente demanda, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume, em todos os seus termos, a sentença apelada, a qual condenou os
réus pela prática de atos de improbidade administrativa encartados nos artigos 9º, XII, 10, I
e VIII, e 11, caput, da Lei n.º 8.429/1992, aplicando-lhes, com fulcro no inciso III do art. 12 do
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mesmo diploma legal, as sanções de ressarcimento ao erário em importe correspondente ao valor
integral do dano, qual seja, R$374.382,51 (trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e
dois reais e cinquenta e um centavos), multa civil no mesmo montante, suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de 10 (dez) anos, perda de todos os cargos e/ou funções públicas exercidas
pelos requeridos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
sejam sócios majoritários, pelo prazo de 05 (três) anos. Votam, outrossim, com fulcro nos arts.
322, §1º, 491, caput e §2º, do CPC/2015, por retificar os consectários legais a incidir sobre os
valores referentes à multa civil e ao ressarcimento ao erário, que deverão sofrer a incidência da
taxa Selic como correção da moeda e juros de mora, a partir de cada pagamento realizado,
relativo aos combustíveis adquiridos, conforme entendimento do STJ".
Em relação a este ponto, é importante ressaltar que, para que comece a incidir a inelegibilidade,
não é necessário a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, como exposto no art.
1º, I, l da LC nº64/90, bastando tão somente a confirmação por órgão colegiado, tendo como
marco inicial a publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória.
Desta forma, conclui-se que, no caso concreto, a inelegibilidade da impugnada começou a correr
no dia 17/09/2020 (data da publicação).
Na sua defesa, a impugnada apontou a existência de litispendência da ação da Justiça Estadual
com uma ação da Justiça Federal, bem como a nulidade absoluta do processo da condenação,
em razão da matéria supostamente ser de competência da Justiça Federal.
Ocorre, contudo, que é impossível rediscutir em sede de registro de candidatura o mérito da
sentença que concluiu pela suspensão dos direitos políticos da impugnada, sendo esta via
inadequada para desconstituir o mérito. Além do mais, tais fatos devem ser manejados nos
processos da Justiça Comum, sendo este Juízo Eleitoral incompetente para tanto, ocorrendo,
caso contrário, uma usurpação de competência.
Sobre o tema:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA
JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. Não obstante a natureza mandamental da decisão proferida na
ação de improbidade, a sentença comporta fase de cumprimento e impugnação, para que o Juiz
seja provocado a adotar as providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento, na exata forma autorizada pelo artigo 461 do CPC. A decisão superveniente da
Justiça Eleitoral não se sobrepõe ao comando da sentença transitada em julgado proferida
pela Justiça Comum. Primeiro, porque é impossível rediscutir em sede de registro de
candidatura o mérito da sentença que concluiu pela suspensão dos direitos políticos do
recorrente. Segundo, porque a ação de impugnação ao registro de candidatura não é o
campo apropriado para desconstituir a força imperativa da coisa julgada. Recurso
conhecido e desprovido. (TJ-MG - AC: 10352140030730001 MG, Relator: Albergaria Costa,
Data de Julgamento: 11/06/2015, Data de Publicação: 23/06/2015)
 
É valido mencionar também que tal questão já foi discutida e apreciada na sentença proferida
pela Justiça Comum e no acórdão do recurso de apelação.
Veja-se um trecho da fundamentação do órgão colegiado:
"Prontamente, saliento que inexiste a litispendência alegada pelos recorrentes. Nesse
sentido, consoante consignado na primeira instância, de um lado, o réu Pedro Melo de
Albuquerque Neto não figura como réu na demanda em trâmite perante a Justiça Federal, o que
afasta qualquer possibilidade de configuração de duplicidade de demandas quanto a ele. Por
outro lado, em que pese a demandada Márcia Coutinho Nogueira de Albuquerque efetivamente
figure no polo passivo na referida demanda, é patente a diversidade entre os objetos de ambas,
pois enquanto lá se questiona a malversação de verbas federais e a ausência de prestação de
contas quanto ao seu destino, aqui discute-se o enriquecimento ilícito dos réus, causação de
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dano ao erário e a violação a princípios administrativos em decorrência de "contratações
supostamente fraudulentas", o que denota que a causa de pedir é mais ampla, consoante se
pode verificar às fls. 933/965.
Diante da distinção acima realizada, resta evidente que não há que se falar em incompetência
deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o presente feito, o qual, conforme alhures
mencionado, versa sobre a dispensa indevida de licitação e a causação de dano ao erário. Dito
de outro modo, não se discute, aqui, a má aplicação de verbas federais, mas a dispensa indevida
do certame licitatório para a aquisição de combustíveis e, também, o transporte indevido do
referido insumo".
 
Quanto ao segundo requisito (II), impõe-se que a suspensão dos direitos políticos deve figurar
entre as sanções impostas da decisão condenatória, devendo constar expressamente no
dispositivo da sentença, uma vez que ela não decorre automaticamente após o reconhecimento
da improbidade.
Neste sentido, veja-se o item “C” do dispositivo da sentença condenatória:
“Assim, diante da prática das condutas acima aventadas, importa realizar a imposição das
sanções aos demandados nos seguintes termos, consoante expõe o art. 12, da Lei de
Improbidade Administrativa:
(…)
C) Suspensão dos direitos políticos, em 10 (dez) anos;”
 
Portanto, sem muitas delongas, resta preenchido este requisito.
O terceiro requisito (III), por sua vez, impõe a prática de ato doloso de improbidade
administrativa.
Neste ponto, observa-se que a impugnada foi condenada pela prática dos atos previstos nos art.
9º, XII, art. 10, I e VIII e art. 11, caput, da Lei 8.429/92.
A Lei 8.429/92 prevê a modalidade culposa apenas nos atos de improbidade do art. 10, isso
significa que as condutas previstas no art. 9º e 11º sempre serão dolosas.
Desta forma, considerando que as condutas atribuídas à ré referentes ao art. 10 foram aplicadas
na modalidade dolosa – o que se constata após uma simples leitura da sentença condenatória –,
conclui-se que resta preenchido também este requisito.
Apenas para reforçar, veja-se um trecho da fundamentação da sentença:
“(...)Desta feita, pode-se afirmar que, a despeito de não se poder falar em compra acima do valor
de mercado, resta configurada mais uma ação que causa prejuízo ao erário, especialmente
concorrer para incorporação de bens da Prefeitura ao patrimônio particular (combustíveis
comprados com dinheiro público sendo guardados em ambiente privado, na casa do irmão da
Prefeita, apontando para uso particular), nos termos do art. 10, I, da Lei nº. 8.429/1992.(...)”.
 
Por fim, o quarto requisito (IV) impõe que o ato de improbidade resulte lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito, cumulativamente.
Inicialmente, esclareço que a lesão ao patrimônio público implica a ocorrência de prejuízo ou
dano. Já o enriquecimento ilícito caracteriza-se pelo acréscimo ilícito de bens ou valores ao
patrimônio do agente ímprobo ou de terceiros1.
Além do mais, apenas os atos previstos no art. 9º e 10º são aptos a gerar a inelegibilidade aqui
discutida, uma vez que os previstos no art. 11 não tratam-se de dano ao erário nem
enriquecimento ilícito.
Passada essas explicações, percebe-se que a impugnada, em sua defesa, tenta levantar a tese
de que a condenação por lesão ao erário não importa necessariamente em enriquecimento ilícito,
fazendo crer em toda sua argumentação que a sentença apenas diz respeito a atos que
configurem dano ao erário, numa tentativa de tentar levar o julgador a erro.
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Ocorre, contudo, que diferentemente de toda tese defensiva trazida, a sentença e o acórdão são
claros e objetivos no sentido de que a impugnada causou dano ao erário e enriquecimento
ilícito com seus atos.
A análise da configuração "in concreto" da prática de enriquecimento ilícito e lesão ao
erário não deve ser realizada pela Justiça Eleitoral, mas sim do exame da fundamentação da
decisão condenatória prolatada pela Justiça Comum.
Neste ponto, é importante esclarecer, antes de mais nada, que ainda que não conste
expressamente do dispositivo daquela decisão ter havido comprovação de “dano ao erário” e o
“enriquecimento ilícito”, será possível extrair a concretização de tal efeito a partir do exame de
sua fundamentação.
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral entende que:
"RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. ART.1º,I, L, DA LC64/90. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. REQUISITOS CUMULATIVOS.
1. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para fim de incidência da
inelegibilidade prevista no art.1º,I,l, da LC64/90, é necessário que a condenação à suspensão dos
direitos políticos pela prática de ato doloso de improbidade administrativa implique,
cumulativamente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.
2. Deve-se indeferir o registro de candidatura se, a partir da análise das condenações, for
possível constatar que a Justiça Comum reconheceu a presença cumulativa de prejuízo ao
erário e de enriquecimento ilícito decorrente de ato doloso de improbidade administrativa,
ainda que não conste expressamente na parte dispositiva da decisão condenatória.
3. No caso, o candidato foi condenado nos autos de quatro ações civis públicas à suspensão dos
direitos políticos pela prática de ato doloso de improbidade administrativa, consistente em um
esquema de desvio e apropriação de recursos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso,
mediante emissão de cheques em benefício de empresas inexistentes ou irregulares, sem
nenhuma contraprestação, e que, posteriormente, eram descontados em empresas de factoring
ou sacados na boca do caixa. Extrai-se dos acórdãos condenatórios que a Justiça Comum
reconheceu a existência de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito decorrente do ato doloso
de improbidade administrativa. Assim, presentes todos os requisitos da causa de inelegibilidade
do art.1º,I,l, da LC64/90, deve ser mantido o indeferimento do registro.
4. Recursos ordinários não providos."
(RO nº 380-23/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de 12/9/2014)

ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. SENADOR. CONDENAÇÃO À
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONJUGAÇÃO.
NECESSIDADE. ENQUADRAMENTO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, L, DA LC Nº64/1990.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A incidência da hipótese de inelegibilidade insculpida no art.1º,I, da LC nº64/1990 reclama a
condenação à suspensão de direitos políticos decorrente da prática de ato doloso de improbidade
administrativa que importe, conjugadamente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.
2. A análise da configuração in concrecto da prática de enriquecimento ilícito pode ser realizada
pela Justiça Eleitoral, a partir do exame da fundamentação do decisum condenatório, ainda
que tal reconhecimento não tenha constado expressamente do dispositivo daquele
pronunciamento judicial.
[...] (AgR-RO nº 223-44/TO, Relator Min. Luiz Fux, PSESS de 17.12.2014 - destaquei)
 
Analisando o processo 0000174-19.2008.8.02.0027, verifica-se que o Ministério Público suscitou,
na peça inicial, uma série de irregularidades que teriam ocorrido no período compreendido entre
os anos de 2005 e 2006 na Prefeitura do Município de Passo de Camaragibe, oriundas de atos
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praticados pela então Prefeita, sra. Márcia Albuquerque e pelo seu esposo, ex Secretário de
Finanças, sr. Pedro Albuquerque.
Relata o Parquet que quantidade excessiva de combustível teria sido adquirida, por meio de
procedimento licitatório fraudulento, cujas empresas beneficiadas seriam de propriedade dos
próprios requeridos, ocorrendo o pagamento às sociedades beneficiadas por meio de notas de
empenho não superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), como forma de burlar o procedimento
legal, encaixando-se as aquisições na modalidade licitatória convite.
Além disso, neste mesmo período, era realizado o transporte clandestino de combustível
originário dos postos de propriedade dos demandados, sediados em Maceió, para a cidade de
Passo de Camaragibe, sendo utilizado caminhão da Prefeitura, de maneira improvisada. No mais,
a sobra desse combustível era armazenada na casa do irmão da sra. Prefeita, o que denotaria o
uso de verba pública para fins particulares.
Após as investigações e instrução processual acerca dos fatos narrados acima, foi prolatada
sentença condenatória em desfavor da impugnada – conforme já mencionado em outros
momentos desta decisão. Ainda que não conste expressamente no dispositivo da sentença a
ocorrência do enriquecimento ilícito, resta demonstrada na fundamentação, vejamos:
"Do enriquecimento ilícitos dos réus
Neste ponto, alegam os demandados ausência de irregularidade nos procedimentos em debate,
sendo frágil a prova apresentada pelo órgão ministerial.
Da análise do complexo de provas adunados aos autos, verifico que, ao revés, é farta a prova
coligida pelo Ministério Público.
Foi devidamente comprovado pelo autor a participação dos réus (ou de parentes seus) nas
sociedades dos postos de combustível “Auto Posto Ouro Preto” (alteração contratual fls.
785/787), “Auto Posto Fórum” (alteração contratual fl. 786), “Central de Combustíveis Veneza”
(alteração contratual fl. 802), “Auto Posto Santa Amélia” (fl. 809), “Posto Agma” (fl. 816) e “Auto
Posto Sereia” (fl. 820).
Nesse diapasão, os empreendimentos foram contemplados por pagamentos realizados à época
da gestão da requerida como Prefeita de Passo de Camaragibe e do requerido como Secretário
Municipal de Finanças, com adimplementos diretos relacionados à compra de combustível, como
se vê das notas de empenho e notas fiscais de fls. 240 e seguintes (exemplo – fl. 240 “Posto
Veneza” – R$ 7.850,00; fl. 246 “Auto Posto Fórum” - R$ 7.649,26; fl. 296 “Posto Santa Amélia –
R$7.690,00), totalizando, como comprovado pelo requerente, os valores de R$ 374.382, 51
(trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
destinado às empresas dos requeridos e/ou seus familiares.
Vê-se que o uso do dinheiro público para fins particulares é evidenciado pelos pagamentos
às referidas empresas, não havendo que se falar em ausência de irregularidades. É indene
de dúvida que se o Poder Executivo adquire bens, utilizando-se de recursos públicos,
cujos destinatários serão empresas de titularidade do (a) Prefeito (a) e de um dos
Secretários do Município ou de familiares seus, resta caracterizada a ilicitude no ganho
daquele dinheiro, configurando o enriquecimento ilícito.
Desta feita, resta caracterizado o uso de rendas públicas em proveito próprio, nos termos do art.
9º, XII, da Lei de Improbidade, devendo os requeridos serem responsabilizados por tais atos".
 
Vê-se que, diferentemente do que a ré tentou alegar na peça defensiva, houve sua condenação
por enriquecimento ilícito. Neste sentido, colaciono também o trecho que fundamenta a lesão ao
patrimônio público:
"Da contratação de combustível em valores acima do praticado no mercado e uso de sobras no
interesse particular dos réus.
No que se refere à alegação de contratação de combustível em valores acima do praticado no
mercado, os requeridos contestam, aduzindo que o combustível adquirido era o necessário para
abastecimento da frota de carros da Prefeitura.

Num. 19510744 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: DOUGLAS BECKHAUSER DE FREITAS - 21/10/2020 17:05:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102117053448900000017992450
Número do documento: 20102117053448900000017992450



Neste particular, malgrado existam indícios de pagamentos a maior da gasolina e do diesel
adquiridos, não há nos autos nenhuma prova cabal acerca da questão. Aqui, ressalte-se, certo é
que restou comprovada a dilapidação dos cofres públicos, com uso do dinheiro para fins
particulares, notadamente a compra de bens e serviços somente em empresas de propriedade
dos requeridos ou de seus familiares, como explicitado à exaustão nesta sentença.
Entretanto, a compra em valor superior ao praticado no mercado não pode ser aferida somente
com as informações que constam nos autos, até porque o feito data de 2008, tendo os fatos
ocorrido em 2005/2006, de modo que somente um estudo apurado poderia trazer à baila se
houve ou não a prática de preços incompatíveis com o usual à época. E, já finda a instrução,
evitando-se maior delonga em um feito que tramita há mais de dez anos, importa abrir mão de tal
estudo e prosseguir com as demais questões provadas de sobejo.
De outro lado, em relação ao uso de sobras dos combustíveis para fins particulares, conquanto
neguem os requeridos, o fato se encontra comprovado. O depoimento apresentado pelo então
motorista da Prefeitura Erenildo da Silva, em 18.04.2006, junto à Delegacia de Passo de
Camaragibe (fl. 53), denota que era realizado o transporte de combustível dos postos dos
requeridos de Maceió para a citada cidade, sendo que a sobra (média de 50 litros de combustível)
eram guardados na garagem situada na Rua São Sebastião, pertencente ao sr. Paulo Henrique,
irmão da Prefeita.
Ora, não há razão plausível para o combustível ser armazenado na casa do irmão da Chefe do
Poder Executivo. Especialmente porque o próprio declarante afirmou que “este combustível é
para abastecer alguns veículos da Prefeitura de Passo de Camaragibe, sendo os veículos do
transporte de lixo e os ônibus da educação, quanto aos demais são abastecidos em Maceió,
incluindo os veículos que dão assistência à saúde; que o abastecimento é feito na garagem da
Prefeitura (...)”grifo nosso.
Assim, se o ato de abastecer se dava na garagem da Prefeitura, não há razão para utilizar as
dependências da família da Prefeita (e cunhado do ex-Secretário de Finanças) para acomodar o
combustível.
Além disso, como bem exposto pelo Parquet, o transporte da gasolina e do diesel era realizado
de forma irregular, em caminhão utilizado para recolhimento de lixo, desacompanhado de nota
fiscal (termo de apreensão de fl. 148851 – fl. 55), o que demonstra, uma vez mais, a falta de
regularidade e legalidade do procedimento.
Desta feita, pode-se afirmar que, a despeito de não se poder falar em compra acima do
valor de mercado, resta configurada mais uma ação que causa prejuízo ao erário,
especialmente concorrer para incorporação de bens da Prefeitura ao patrimônio particular
(combustíveis comprados com dinheiro público sendo guardados em ambiente privado, na
casa do irmão da Prefeita, apontando para uso particular), nos termos do art. 10, I, da Lei
nº. 8.429/1992".
 
Assim, resta configurada a incidência cumulativa da lesão ao patrimônio público e enriquecimento
ilícito ao caso, completando todos os requisitos necessários à decretação da inelegibilidade da
impugnada nos moldes do art. 1º, I, l da LC n. 64/90.
Desta forma, por todos os fundamentos expostos nesta decisão, reputo que a procedência da
impugnação ao registro da candidatura da ré é medida que se impõe.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente impugnação e, em
consequência, INDEFIRO o registro da candidatura de MÁRCIA COUTINHO NOGUEIRA DE
ALBUQUERQUE para concorrer ao cargo de Prefeita do Município de Passo de Camaragibe/AL
nas eleições de 2020, em razão de encontrar-se inelegível desde o dia 17/09/2020, nos moldes
do art. 1º, I, l da LC nº 64/90.
Registre-se. Publique-se. Intime-se, no mural eletrônico.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral, via expediente no Pje, nos termos do
§1º, art. 58, da Resolução TSE nº 23.606/2019.
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                           Passo de Camaragibe, 21 de outubro de 2020.

 
Douglas Beckhauser de Freitas

Juiz Eleitoral  
 

1GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral 16ª edição. São Paulo/SP. Editora Atlas. 2020, pág.
442.
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