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Ao Juízo da 96ª Zona Eleitoral 

 

 

RCand nº 0600523-31.2020.6.19.0096 

Requerente: Ministério Público Eleitoral 

Requerido: JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio da Promotora Eleitoral 

signatária, vem, respeitosamente, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 

127 da Constituição da República, 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 JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELINO, nome para a urna “JOSÉ 

BONIFÁCIO”, portador do título de eleitor nº 061802800388, inscrito no CPF sob o nº 

221.435.567-72, qualificação completa nos autos do RCand em epígrafe, candidato ao 

cargo de prefeito no Município de Cabo Frio/RJ e MAGDALA FURTADO, nome de urna 

“MAGDALA DE TAMOIOS”, portadora do título de eleitor nº 149104650302, inscrita no 

CPF sob o nº 974.061.207-53, qualificação completa no RCand nº 0600525-

98.2020.6.19.0096, candidata ao cargo de vice-prefeito no Município de Cabo Frio/RJ, 

ambos integrantes da chapa majoritária COLIGAÇÃO TODOS JUNTOS POR UM NOVO 

AMANHÃ (PDT/PT/CIDADANIA/PSB/PC do B/PODE/REDE/PV/AVANTE), com o nº 12, 

ante as razões de fato e de direito a seguir articuladas: 
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I – DOS FATOS  

 

 I.1) Da inelegibilidade decorrente da condenação por órgão de contas (TCE/RJ) 

 

O requerido JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELINO pleiteou, perante a 

Justiça Eleitoral, registro de candidatura ao cargo de prefeito pelo Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), após regular escolha em Convenção Partidária, conforme Edital 

publicado no DJE no TRE/RJ no dia 28/09/2020. 

 

No entanto, o requerido encontra-se inelegível, haja vista que ele figura 

como inelegível decorrente de condenação advinda do TCE/RJ. Contra o requerido 

constam duas decisões do órgão de contas estadual, ambas com trânsito em julgado: 

 

 

Num. 11762123 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: KEFRINE KEIL RAMOS - 03/10/2020 10:59:35
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100310593556100000011235191
Número do documento: 20100310593556100000011235191



  

96ª Promotoria Eleitoral – Cabo Frio 

 

 

R. Ministro Gama Filho, s/nº (prédio do Fórum), Braga 
Cabo frio, RJ - Brasil  

CEP 28980-090 - Telefone: (22) 2647-4921/ (22) 2647-4241 
 

 

 

O processo nº 203636-8/2008 é referente à Tomada de Contas Especial 

originada da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo/RJ, ao passo que o processo nº 

261871-4/2001 tem como referência a Tomada de Contas Especial de Cabo Frio/RJ. 

 

E a partir do constante das informações apuradas junto ao TCE, ambas já 

constam como “TRANSITADA EM JULGADO”. O processo referente à prefeitura cabista 

ganhou definitividade recentemente, qual seja, dia 28/02/2020. Já o processo originado 

de Cabo Frio ganhou status de definitivo no dia 03/03/2017. 

 

Portanto, evidente que contra o requerido constam anotações que afetam a 

sua elegibilidade, recaindo sobre ele a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘g’ da Lei 

Complementar nº 64/90. 

 

Artigo 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;      

 (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)  
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Como é sabido, importante pontuar que, ao contrário do que ocorre com os 

chefes do Executivo Municipal, o julgamento de contas como secretário, por exemplo, é 

dotada de poder impositivo, não sendo a decisão do TCE um mero parecer ou opinião, 

mas sim goza de definitividade e que é capaz de surtir seus efeitos assim, que exauridos 

os meios recursais pertinentes. 

 

E é exatamente nesse campo que recai a responsabilidade do requerido, na 

medida em que ele, enquanto ordenador de despesas na função de secretário nas 

gestões governamentais de Arraial do Cabo e Cabo Frio, teve suas contas reprovadas 

pelo órgão de contas do Estado, tendo ambas as decisões “transitado em julgado”. 

 

• AS IRREGULARIDADES APONTADAS NO PROCESSO Nº 261.871-4/01 

 

No processo nº 261.871-4/01, decorrente da Tomada de Contas Especial 

realizada na antiga empresa PROCAF, ante irregularidades encontradas no repasse de 

verbas decorrente do Município de Cabo Frio. 

Em tal processo o TCE proferiu acórdão no ano de 2014, reconhecendo a 

IRREGULARIDADE NAS CONTAS e IMPUTOU DÉBITO ao requerido na importância de 

R$ 6.081.126,27, referentes ao “não recolhimento, em época própria, dos tributos, 

INSS e FGTS devidos pela Companhia de Desenvolvimento de Cabo Frio-

PROCAF.” 

 

O TCE/RJ decidiu fulcrado no artigo 20, III, ‘a’ e ‘b’ e artigo 63, II e III da Lei 

Complementar Estadual nº 63/1990, conforme printscreen tirado a partir do voto exarado 

no processo nº 261.871-4/01: 
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• AS IRREGULARIDADES APONTADAS NO PROCESSO Nº 203.636-8/08 

 

No processo nº 203.636-8/08, o impugnado teve suas contas rejeitadas a 

partir de fatos referentes enquanto ele era o gestor do Fundo Municipal de Saúde de 

Arraial do Cabo/RJ, relativa ao ano de 2003. 
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Na época das irregularidades, o requerido era o Secretário Municipal de 

Saúde da cidade de Arraial do Cabo. A sessão plenária ocorrida em 20/09/2016 decidiu 

pela IRREGULARIDADE das contas apresentadas, conforme se infere abaixo: 
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Sobre toda a questão acima mencionada, o TSE assim se manifestou: 

 

“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 impugnado teve suas 

contas relativas ao exercício como prefeito e como secretário municipal de saúde. 

 

Assinala-se, outrossim, que o órgão responsável pela desaprovação das 

contas do impugnado ostenta competência para esse julgamento. 

 

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”, já que o processo nº 203.636-8/2008 teve seu 
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“trânsito em julgado” em 28/02/2020, ao passo que o processo nº 261.871-4/2001 teve 

seu “trânsito em julgado” no dia 03/03/2020. 

 

No caso dos autos, destaca-se que a presente desaprovação de contas 

decorre de irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade 

administrativa.  

 

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. 

 

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 GOMES 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 impugnado cometeu faltas graves e que, em tese, configuram ato doloso de 

improbidade administrativa. 
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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 

 

“para 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). 
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Por fim, anota-se que – considerada a data da definitividade das decisões de 

rejeição de contas – não houve o exaurimento do prazo de 8 anos previsto em lei, e 

tampouco existem notícias de que essas decisões tenha sido suspensas ou anuladas 

pelo Poder Judiciário. 

 

II – PEDIDO 

 

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer: 

 

a) seja a presente recebida como Ação de Impugnação de Registro de Candidatura; 

b) 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; 

c) nos termos do artigo 3º, §3º, da LC 64/1990, a produção de todos os meios de 

provas admitidos em direito; 

d) encerrado o prazo da dilação probatória, seja oportunizado às partes o 

oferecimento de alegações finais, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 

64/1990; 

e) após o regular trâmite processual, seja indeferido em caráter definitivo o pedido 

de registro de candidatura do requerido JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA 

NOVELLINO, integrante da COLIGAÇÃO TODOS JUNTOS POR UM NOVO 

AMANHÃ (PDT/PT/CIDADANIA/PSB/PC do B/PODE/REDE/PV/AVANTE). 

 
Cabo Frio, 03 de outubro de 2020. 

 

Kefrine Keil Ramos Flarys  

Promotora Eleitoral - Mat. 4366 
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