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RJ, 15/09/2015 

Código da Manifestação: 158.021.958.373. 

 

At. Sr. Jamille Moura 

Prezada Senhora, 

 

Em atenção ao seu pedido de acesso à informação sobre o número 

de Prefeitos desde 2002 no limite do Estado condenados por órgão 

colegiado e que estão impedidos de concorrer às eleições municipais de 

2016, informamos que foi aberto o processo TCE nº 25.952-9/15 e que 

esta Corte de Contas em parecer jurídico de fls. 08/10, assim se manifesta: 

(...) 

“A Lei Federal que regula o acesso a informações dispõe o seguinte:   

“Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 

direitos de obter: 

VII – informação relativa: 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas 

pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios 

anteriores. 

As informações solicitadas pelo requerente não estão contempladas no dispositivo 

legal acima transcrito, não havendo por parte desta E. Corte de Contas a obrigação de 

antecipar a listagem dos inelegíveis.  
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O encaminhamento da relação dos inelegíveis segue o disposto no art. 11, § 5º, da Lei 

Federal nº 9.504/97: 

“Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus 

candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições. 

§ 5º Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e Conselhos de Contas deverão 

tornar disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício 

de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível 

do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à 

apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado.” 

A listagem acima mencionada está relacionada com os processos descritos no art. 1º, 

inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64/90, com as alterações da Lei Complementar nº 

135/2010: 

“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 no inciso II do art. 71 

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

houverem agido nessa condição;” 

Por fim, o calendário eleitoral de 2016 ainda não foi disponibilizado pelo Tribunal 

Superior Eleitoral, razão pela qual não há obrigação de elaboração da listagem e, 

provavelmente, até o dia 5  de julho de 2016 poderá haver alteração nas informações a serem 

encaminhadas à Justiça Eleitoral. 
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Assim considerando que as informações não estão entre aquelas hipóteses do art. 7º, 

VII, “b” da Lei Federal nº 12.527/2011, opino pelo indeferimento do pedido”. 

 

Isto posto, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações 

adicionais que porventura se façam necessárias. 

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

agradece seu contato. 

 

Atenciosamente, 
Ouvidoria do TCE-RJ 


