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PROCESSO: TCEj003183j2012 
Objeto: CADASTRO DE RESPONSÁVEIS COIV] CONTAS DESAPROVADAS 

. Origem: CORREGEDORIA 

RESOLUÇÃO N.oo:19/2012. 

Aprova o encaminhamento da relação 
emitida, em conformidade com o cadastro de 
responsáveis com contas desaprovadas por 
irregularidade insanável e por decisão 
irrecorrível deste TCE, ao egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral - TRE/BA e a Procuradoria 
Regional Eleitoral na Bahia. 

- O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, reunido . em sessão plenária, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO a determinação contida no art. 11, § 5°, da Lei Federal n.o 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, no sentido da disponibilização à Justiça Eleitoral, até o dia 05 de julho do ano 
em curso, do cadastro de responsáveis com contas desaprovadas por irregularidade insanável e 
por decisão irrecorrível deste TCE-BA; 

CONSIDERANDO que o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Sidney Pessoa Madruga, através do 
Ofício n.164/2010/PRE/BA/SM, datado de 07 de maio do corrente, requisita a relação dos gestores 
públicos com contas rejeitadas por este Tribunal, em razão de irregularidade insanável e por 
decisão irrecorrível do órgão competente, proferida desde julho de 2004, fixando prazo máximo de 
30 (trinta) dias para o atendimento ao quanto solicitado; 

CONSIDERANDO que a Secretaria Geral deste Tribunal, utilizando o Sistema de Controle e 
Consulta Processual - SEGIN, elaborou a mencionada Relação, tomando como parâmetro à 
disposição fixada no art. 1, inciso 1, alínea "g", da Lei Complementar Federal n.o 64/90, com a 
redação dada pela Lei Complementar n.o 135, de 04 de junho de 2010, e que os dados relativos a 
relação dos domicílios foram originários da Secretaria da Receita Federal; 

- CONSIDERANDO, ainda, que a Assessoria Técnico-Jurídica deste Tribunal, ao examinar a 
matéria, através do Parecer n. ° 391-A/2012, concluiu no sentido de que o levantamento dos 
responsáveis que tiverem suas cortas rejeitadas deverá observar o prazo de inelegibilidade de oito 
anos. 

RESOLVE: 

Aprovar, à unanimidade, o encaminhamento, ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e 
Procuradoria Regional Eleitoral da Bahia, da relação elaborada pela Secretaria Geral desta Ca 
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em conformidade com o Cadastro de Responsáveis com Contas Desaprovadas por irregularidade 
insanável e por decisão irrecorrível desta Corte de Contas, e a sua publicação no Portal deste 
Tribunal, na Internet, esclarecendo que a superveniência de motivos justificadores de alteração 
tais como decisões judiciais, poderão ensejar a exclusão ou inclusão de nomes de responsáveis, 
com a sua atualização até o prazo legal de 05.07.2012. 

Sala ~~es, emO 

cons.lioN1:tc~ Presidente 

Vice- Presidente 

" trregedOr 

Cons. PEDR 

~~/j
Cons. INALDO 

Fui Presente 

MistédO Públi", 


