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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DESEMBARGADOR  RELATOR  DO  EGRÉGIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

RRC nº  0601028-66.2018.6.09.0000

Requerente: Ministério Público Eleitoral

Requerida: DELTA ARAÚJO CAMPOS

 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  meio  do

Procurador Regional Eleitoral signatário, vem, respeitosamente, no uso de suas

atribuições legais, com fulcro no art. 127 da Constituição Federal, bem como no

art. 3º da LC 64/90 c/c art. 77 da LC 75/93, propor 

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

DE REGISTRO DE CANDIDATURA

em face de DELTA ARAÚJO CAMPOS, já devidamente qualificada nos autos do

processo  em  epígrafe  (RRC),  candidata  a  DEPUTADA  ESTADUAL,  pela

coligação NOVAS IDEIAS NOVO GOIÁS 1 (PRB, PP, MDB), com o n.º 1533, ante

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

A requerida DELTA ARAÚJO CAMPOS pleiteou, perante este

Egrégio  Tribunal  Regional  Eleitoral,  registro  de  candidatura  ao  cargo  de

DEPUTADA ESTADUAL pela coligação NOVAS IDEIAS NOVO GOIÁS 1 (PRB,

PP,  MDB)  após  regular  escolha  em  convenção  partidária,  conforme  edital

publicado pela Justiça Eleitoral.

No entanto, a requerida encontra-se inelegível, haja vista que,

na qualidade  de Gestora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação  de

Aparecida de Goiânia - FUNDEB, nos últimos oito anos, teve as suas contas

de  gestão  relativas  aos  exercícios  de  2009,  2010,  2012,  2013  e  2014,

rejeitadas por irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de

improbidade administrativa em decisões definitivas do Tribunal de Contas

dos Municípios  do Estado de Goiás – TCM-GO,  conforme acórdãos e lista

oficial do TCM/GO em anexo, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal

c/c art.  1º,  inciso I,  alínea “g”,  da Lei Complementar nº 64/90 (redação da LC

135/2010), verbis:

“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;  
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Ademais,  cumpre  ressaltar  que  o  nome  da  requerida

encontra-se na lista oficial de agentes públicos com contas rejeitadas pelo

Tribunal  de Contas dos Municípios de Goiás que  transitaram em julgado

(tornaram-se  definitivas)  nos  últimos  oito  anos,  sendo  que  referida  lista

(documento)  oficial  do  TCM/GO  goza  de  presunção  de  veracidade  e

legitimidade nesse aspecto informativo.

II – DA INELEGIBILIDADE DECORRENTE DAS REJEIÇÕES DE CONTAS

Com  efeito,  verifica-se  pela  moldura  fática assentada  no

acórdão do TCM-GO que rejeitou as contas da requerida, que as irregularidades

praticadas possuem enquadramento jurídico como: (a) irregularidade insanável e

(b) atos dolosos de improbidade administrativa previstos no art. 10, incisos VI, IX

e XI e art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92. Vejamos.

II.I – DA INELEGIBILIDADE DECORRENTE DA REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO

EXERCÍCIO 2009 – FUNDEB APARECIDA DE GOIÂNIA

Com efeito, ao julgar o processo nº 04684/2010, o TCM-GO

proferiu  o  acórdão  nº  02446/2012  julgando  irregulares  diversas  condutas

praticadas pela requerida enquanto gestora do FUNDEB de Aparecida de Goiânia

no exercício de 2009.

 O referido decisum foi objeto de Recurso Ordinário levando o

TCM a proferir o acórdão nº 00558/2013, mantendo algumas das irregularidades.

Após,  o  citado  acórdão  foi  objeto  de  Recurso  de  Revisão,  sendo  proferido  o

Acórdão  nº  00233/2017  onde  foram  mantidas  as  irregularidades  insanáveis

constantes dos itens 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 (parte), 2.3.6 e 2.3.7, além de

manter as imputações de multas, sendo uma no montante de R$ 400,00 e outra

no  montante  de  R$  600,00,  e  reduzindo  o  valor  da    imputação  de  débito  à

requerida   para o valor  total  de    R$ 1.470.229,24   (hum milhão,  quatrocentos e

setenta mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), restando a

condenação nos seguintes termos:
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“ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios

do Estado de Goiás, reunidos em sessão Plenária, nos termos do

voto do Relator, por:

1-  conhecer    do  recurso  de  revisão  e,  no  mérito,    dar-lhe
provimento  parcial  ,  em  razão  do  saneamento  em  parte  da
irregularidade  do  item  2.3.5  (parte)  ,  porém,  mantendo  a
IRREGULARIDADE    das  contas  de  gestão  do Fundo  de
Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de
Valorização  dos  Profissionais  da  Educação  de  Aparecida  de
Goiânia – FUNDEB  , exercício de 2009, de responsabilidade da Srª.
Delta Araújo Campos, face a permanência das   irregularidades dos
itens 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 (parte), 2.3.6 e 2.3.7  .
2-  manter    as  imputações  de  multas  em  desfavor  da  Srª.  Delta
Araújo Campos e da Srª. Fernanda Raquel de Oliveira, nos termos
do Acórdão recorrido.
3-  manter  a  imputação  de  débito  em  desfavor  da  Srª.  Delta
Araújo  Campos,  porém,  com  valor  reduzido  passando  de
R$1.638.992,71  para  R$  1.470.229,24,  conforme  análise  das
irregularidades  dos  itens  2.3.5  e  2.3.6,  nos  termos  do  quadro
abaixo:
Natureza das Contas: De Gestão
Nome do Imputado: DELTA ARAÚJO CAMPOS
Nº CPF: 363.832.101-06
Cargo/Função: Gestora do FUNDEB de APARECIDA DE GOIÂNIA
em 2009.
Descrição das Irregularidades Praticadas
Saída  de  numerário  da  conta  depósitos/consignações  sem
comprovação de despesa;
Saída de numerário  sem comprovação de despesa (diferença
ente os totais dos empenhos/ops e das folhas de pagamentos
dos profissionais da educação do exercício).
Dispositivo Legal ou Normativo Violado
Art. 4º da Lei 8.429/92
Base Legal para Imputação do Débito:
Art. 45 da lei 15958/07, c/c artigo 123 do Regimento Interno do TCM
Valor do Débito:     R$ 1.470.229,24
4- manter os demais termos do Acórdão AC-IM/ID nº 00558/13.”

Da  análise  das  irregularidades  mantidas  pelo  acórdão  nº

00233/2017 foi possível inferir que a requerida, enquanto gestora do FUNDEB,

não velou  pela  estrita  observância  dos princípios  da  legalidade e  moralidade,

tendo efetuado pagamentos sem comprovação de despesa e gerando dano

ao erário  no valor  de R$ 1.470.229,24, cujo  débito  lhe foi  imputado pelo

TCM/GO,  o  que  inequivocamente  configura,  em  tese,  ato  doloso  de

improbidade administrativa.
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Outrossim, a irregularidade mantida no item 2.3.1 revela que a

gestora  desrespeitou  o  caráter  de  conta  única  e  específica  do  FUNDEB,

permitindo  o  crédito  de  recursos  estranhos  ao  fundo  no  valor  total  de  R$

2.860.259,66. Assim infere-se do acórdão:

“4.1.  IRREGULARIDADE  N.  1:  (Item  2.3.1  do  Acórdão):

Desrespeito ao caráter de conta única e específica do FUNDEB,

ou  seja,  houve  crédito  de  recursos  estranhos  ao  Fundo  (R$

2.860.259,66).

[…]

Análise do mérito

Conforme  Acórdão  ora  recorrido,  a  justificativa  do  recorrente
apresentada na fase 2 de que os valores ora questionados seriam
descontos  do  INSS  (do  FUNDEB)  dos  créditos  do  Fundo  de
Participação dos Municípios – FPM, não foi aceita por esta Corte de
Contas. Em sede do presente recurso alega que as transferências de
INSS  nos  valores  de  R$  416.166,73,  R$  2.185.339,13  e  R$
258.753,80,  que  perfazem  o  total  de  R$2.860.259,66,  foram
“procedimentos meramente contábeis, conforme consta do Balancete
Financeiro do Executivo de dezembro de 2009 a referida despesa,
não sendo lançada na conta específica do FUNDEB”. Contudo não
apresenta documentos capazes de comprovar o alegado. Quanto a
afirmação  de  que  houve  problemas  no  sistema  eletrônico  do
Município  de Aparecida de Goiânia  e  que deveriam prevalecer  as
informações encaminhadas em meio físico que já se encontram nos
autos,  cumpre  ressaltar  que  não  há  nos  autos  (fase  1,  2  e  3)
documentos  que  possuam  o  condão  de  ratificar  a  justificativa  ora
apresentada. Posto isso,   considera-se mantida a irregularidade.”

Quanto  à  irregularidade  apontada  no  item 2.3.2,  é  possível

depreender do acórdão que houve divergência entre o valor de empenho com

pessoal com o valor da folha de pagamento do mês de novembro de 2009.  O

TCM ao analisar a diferença, que perfaz o total de   R$ 2.164.917,29  , considerou

que não há comprovação dessas despesas; ou seja, a requerida, como gestora

pública, não comprovou que de fato deu a devida destinação pública a vultosa

quantia de recursos públicos, o que viola diversos princípios administrativos (art.

37 da CF/88), configurando, em tese, ato doloso de improbidade administrativa

(art. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92). 
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Segue trecho do acórdão que explicita a irregularidade:

“IRREGULARIDADE  N.  2:  (Item  2.3.2  do  Acórdão):  O  valor

empenhado com pessoal informado pelos dados contábeis - SICOM

diverge do valor corroborado pelos dados da folha de pagamento –

SCGP,  contrariando  determinação  contida  no  art.  17,  parágrafo

único, da RN 007/008.

[…]

Cumpre  ressaltar,  no  entanto,  que  apesar  de  haver  uma

diferença  na  ordem  de  R$2.164.917,29  entre  a  folha  de

pagamento  e  os  empenhos  do  mês  de  novembro  de  2009,

apenas a apresentação do Relatório da Execução Orçamentária

da Folha de Pagamento (fls. 22; 24; 26; 28; 30; e 32, fase 3) não

é capaz de comprovar as despesas. Indispensável, nesse caso, a

apresentação da folha de pagamento do mês de novembro de 2009

para que seja possível confirmar a veracidade das informações.

Posto isso, considera-se mantida a irregularidade.”

De outro lado, a irregularidade constante do item 2.3.3 refere-

se à realização de despesas irregulares com recursos do FUNDEB destinadas a

outras finalidades, que não a manutenção e desenvolvimento do ensino básico,

não  havendo,  inclusive,  prova  da  restituição  ao  FUNDEB  deste  valor

irregularmente despendido:

“4.3. IRREGULARIDADE N. 3:  (Item 2.3.3 (parte) do Acórdão): No

Acórdão AC-IM/ID n.º 02446/2012 (autos principais) a irregularidade

foi assim apontada: Foram constatadas despesas realizadas com

recursos do FUNDEB, na ordem de R$ 83.050,00 (fls. 205 - vol. I)

destinadas  a  outras  finalidades,  que  não  a  manutenção  e

desenvolvimento  do  ensino  básico  e  à  valorização  de

profissionais  do  magistério. Em  sede  de  recurso  ordinário  a

irregularidade foi parcialmente sanada, conforme Acórdão AC-IM/ID

n.º  00558/13  (fase  2),  nos  seguintes  termos:  [...]  Desse  modo,

considera-se  sanada  a  irregularidade  quanto  ao  empenho  de  n.º

52762,  no  valor  de  R$  79.000,00,  no  entanto, permanece  a
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irregularidade  quanto  ao  empenho  n.º  47775,  no  valor  de  R$

4.050,00.

[…]  Em  que  pese  a  juntada  dos  documentos  acima  citados,  em

consulta ao SICOM (fls. 123-127, fase 3) não foi possível verificar a

contabilização dessa restituição no FUNDEB no exercício de 2014,

nem mesmo o empenho que teria sido feito pelo Poder Executivo.

Destarte,  em  razão  da  ausência  da  contabilização  do  valor

restituído, a irregularidade deve ser mantida.”

Ora,  o  desvio  de  recursos  do  FUNDEB para  finalidade

diversa, que não a manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização de

profissionais  do  magistério,  também  configura,  em  tese,  ato  doloso  de  improbidade

administrativa (art. 11 da Lei nº 8.429/92)

Além disso, na irregularidade constante do item 2.3.4, o TCM-

GO  constatou  a  omissão  no  recolhimento  de  valores  consignados  pelos

servidores na folha de pagamento em favor do INSS/ISSQN/Coife Odonto

Máster/III/SINTEGO no valor de R$ 435.730,95,  fazendo inclusive constar no

seu acórdão a possível caracterização de crime de apropriação indébita por

parte da requerida. Segue trecho do acórdão:

“4.4.  IRREGULARIDADE  N.  4:  (Item  2.3.4  do  Acórdão):

Recolhimento parcial dos valores consignados dos servidores

na folha de pagamento em favor do INSS/ISSQN/Coife Odonto

Máster III/SINTEGO, resultando uma diferença de R$ 435.730,93.

A  omissão  do  repasse  desses  valores  caracteriza  crime  de

apropriação indébita (fls. 261/263 - vol. II).

[…]

Em que pese o alegado pelo recorrente,  não foram apresentados

documentos que comprovem o repasse posterior das diferenças

questionadas.  Ressalta-se,  ainda,  que  a  Certidão  Positiva  com

Efeitos de Negativa da Prefeitura de Aparecida de Goiânia juntada

aos autos (fl. 89, fase 3) - emitida aos 22/03/2010, não tem o condão

de  sanar  a  falha  com relação  aos repasses  a  favor  do  INSS de

responsabilidade do FUNDEB de Aparecida de Goiânia.
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Destarte, considera-se mantida a irregularidade.”

A referida irregularidade também é insanável e configura, em

tese, ato doloso de improbidade administrativa (art. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92).

Nesse sentido, confira-se precedente do TSE, verbis:

“(...)  2.  Nos  termos  da  orientação  fixada  neste  Tribunal,  o  não

recolhimento  de  verbas  previdenciárias  ou  a  ausência  de  seu

repasse à Previdência Social,  seja a contribuição dos servidores,

seja a patronal, são irregularidades insanáveis que configuram atos

dolosos de improbidade administrativa, aptas a atrair a incidência

da inelegibilidade da alínea g do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/90.

3. Recurso especial a que se dá provimento para indeferir o registro do

candidato.”  (TSE  -  Recurso  Especial  Eleitoral  nº  3430,  Acórdão,

Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação:  DJE -

Diário de justiça eletrônico, Tomo  196, Data 11/10/2013, Página 21)

Outra grave irregularidade constatada pelo TCM-GO refere-se

ao  item  2.3.5,  referente  à  saída  de  numerário  das  contas

depósitos/consignações  no  total  de  R$  58.687,37  sem  comprovação  de

despesa:

“4.5. IRREGULARIDADE N. 5:  (Item 2.3.5 do Acórdão): Saída de

numerário  das  contas  depósitos/consignações

(APARECIDAPREV/FUNPREVIS/CDC  CONS.  PREF./PENSÃO

ALIMENT. E BMG), no total de R$ 421.112,99, sem comprovação de

despesa (fls. 379/381 - vol. II).

[…]

Quanto  à  saída  de  numerário  das  contas  FUNPREVIS  (R$

347,80), PENSÃO ALIMENTÍCIA (R$ 215,26) e BMG (R$ 1.243,78),

ainda  que  os  valores  não  sejam  elevados,  considerando  a

permanência da saída de numerário da conta do APARECIDA

PREV  (R$  56.880,53),  resta  não  comprovado  o  total  de

8



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

R$58.687,37. Destarte,  esta  Especializada  entende  que  a

irregularidade deve ser mantida.”

Mais  uma  irregularidade  que  causa  espanto  praticada  pela

requerida,  refere-se  à  constatação  do  item 2.3.6 na  qual  consta  a  saída  de

numerário de R$ 1.411.541,87 sem comprovação de despesa:

“4.6. IRREGULARIDADE N. 6:  (Item 2.3.6 do Acórdão): Saída de

numerário no montante de R$ 1.411.541,87, sem comprovação

de despesa (diferença ente os totais dos empenhos/ops e das

folhas  de  pagamentos  dos  profissionais  da  educação  do

exercício), fls. 284/285 - vol. II

[…]

De acordo com a pesquisa de empenhos disponível no SICOM (fls.

112-116,  fase  3),  os  empenhos  emitidos  em  novembro  de  2009

realmente  perfazem  R$  4.556.887,98  (R$  2.088.660,28;  R$

264.444,42;  R$  783,89;  R$  705,24;  R$  1.955.541,28;  e  R$

246.752,87). Já na folha de pagamento constante no SCGP (fl. 119,

fase 3) há a informação de que o total de remuneração do mês de

novembro  de 2009  foi  de  R$  2.391.970,69.  Cumpre  ressaltar,  no

entanto,  que  apesar  de  haver  uma  diferença  na  ordem  de  R$

2.164.917,29 entre a folha de pagamento e os empenhos do mês de

novembro  de  2009,  apenas  a  apresentação  do  Relatório  da

Execução Orçamentária da Folha de Pagamento (fls. 22; 24; 26; 28;

30;  e  32,  fase  3)  não  é  capaz  de  comprovar  as  despesas.

Indispensável, nesse caso, a apresentação da folha de pagamento

do mês de novembro de 2009 para que seja possível confirmar a

veracidade das informações.

Posto isso, considera-se mantida a irregularidade.”

Quanto à irregularidade mantida no item 2.3.7, denota-se que

a mesma trata do pagamento doloso de despesas de contrato e respectivo aditivo

de contratos considerados ilegais pelo TCM (Resolução TCM/GO RS 01195/09).

Registre-se que conforme consta no acórdão, era dever da requerida, enquanto

gestora ordenadora de despesa, ter verificado a legalidade do gasto:
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4.7. IRREGULARIDADE N. 7: (Item 2.3.7 do Acórdão): Pagamento

de despesas no montante de R$ 1.585.707,87 (fls. 276/283 - vol.

II), objetos do contrato e respectivo aditivo firmado com TRIADY

CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA, no valor total de R$

1.599.981,60,  considerados  ilegais  conforme  Resolução  RS

01195/09 (fls. 286/287 - vol. II), em razão de irregularidades que

impediram  a  então  Auditoria  de  Engenharia  desta  Casa,  de

atestar os valores pactuados. Ressalta-se que a manifestação pela

Ilegalidade  de  contratos  e  seus  respectivos  termos  aditivos,

contamina diretamente as contas do administrador responsável pelo

ordenamento irregular de despesa.

[…]

As alegações do recorrente não merecem prosperar. Em que pese o

Contrato ter sido celebrado no exercício de 2008, foi pago no

exercício de 2009 o montante de R$ 1.585.707,87. Na condição

de  ordenador  de  despesa  é  dever  do  responsável  verificar  a

legalidade do gasto, isto porque, cabe a ele a regular aplicação

dos recursos públicos. Assim, apesar de a decisão desse Tribunal

de Contas quanto a existência de irregularidades no Contrato ter sido

proferida apenas no exercício de 2009, quando do início da gestão

do ora recorrente o processo já tramitava nesta Corte de Contas e o

Gestor poderia ter conhecimento do teor do discutido no processo.

Posto isso, considera-se mantida a irregularidade.

Por  derradeiro,  cumpre  registrar  que,  consoante  a

jurisprudência  pacífica  do  TSE,  a  rejeição  de  contas  por  irregularidades  na

aplicação de recursos do FUNDEB é apta para atrair a inelegibilidade com base

na  alínea  g  do  inciso  I  do  art.  1º  da  LC  64/90,  ainda  mais  quando  houver

aplicação de multa e imputação de débito. Com efeito, confira-se os seguintes

precedentes do TSE, verbis:
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“ELEIÇÕES  2014.  RECURSO  ORDINÁRIO.  AGRAVO

REGIMENTAL.  INELEGIBILIDADE.  CONTAS.  REJEIÇÃO.

FUNDEB. RECURSOS  FEDERAIS.  ART.  1º,  I,  G,  LC  64/90.

INCIDÊNCIA.

1.  Este Tribunal firmou o entendimento de que a rejeição de

contas  por  irregularidades  na  aplicação  dos  recursos  do

FUNDEF, atual FUNDEB, é apta a atrair a inelegibilidade do art.

1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, sobretudo

porque,  na  espécie,  houve,  além  da  aplicação  de  multa,  a

determinação de ressarcimento ao erário.

2.   O  Tribunal  de  Contas  da  União  detém  competência  para

processar e julgar prestação de contas do FUNDEB, quando houver

repasse financeiro da União, o que se verifica na hipótese dos autos.

3.  Para a incidência da inelegibilidade prevista na alínea g do

inciso  I  do  art.  1º  da  LC  nº  64/90,  é  desnecessário  o  dolo

específico  de  causar  prejuízo  ao  erário  ou  atentar  contra  os

princípios administrativos. O dolo, aqui, é o genérico, a vontade

de praticar a conduta em si que ensejou a improbidade.

4.  Agravo regimental desprovido.

(Recurso  Ordinário  nº  51817,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  Luciana

Christina  Guimarães  Lóssio,  Publicação:   PSESS -  Publicado  em

Sessão, Data 14/10/2014)”

“RECURSO  ELEITORAL.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA

INDEFERIDO POR INELEGIBILIDADE.  CONTAS DO FUNDEB E

FUNDEF.  REJEIÇÃO  PELO  TRIBUNAL  DE  CONTAS.

IRREGULARIDADES  INSANÁVEIS  QUE  CONFIGURAM  ATO

DOLOSO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  RECURSO

DESPROVIDO.

 1.Embargos  opostos  contra  decisão  do  Tribunal  de  Contas  que

julgou irregulares as contas do gestor não tem o condão de afastar a

inelegibilidade configurada, pois não afasta a suspensão dos efeitos

da decisão de rejeição das contas.

 2.A  oposição  dos  Embargos  após  o  pedido  de  registro  de

candidatura evidenciam o abuso do direito de defesa (Precedentes

desta Corte). 
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 3.Consideram-se  insanáveis  as  irregularidades  apontadas  nos

autos, pois além de graves, não foram saneadas conforme conclusão

do Tribunal de Contas. 

4.  A  retenção  do  imposto  de  renda,  ausência  de  empenho

relativo às contribuições previdenciárias, recolhimento a menor

em  favor  do  RPPS  e  pagamento  de  despesas  sem  o  devido

empenho  são irregularidades de grave  natureza,  que  atentam

contra os princípios da administração pública e causam dano ao

erário,  portanto,  configuram  atos  dolosos  de  improbidade

administrativa, aptos a gerar a inelegibilidade prevista no artigo

1º, I, "g", da LC 64/90.

 5.Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(RECURSO ELEITORAL n 1510, ACÓRDÃO n 12561 de 27/08/2012,

Relator(a) AIRTON FERNANDES DE CAMPOS, Publicação: PSESS

- Publicado em Sessão, Data 27/08/2012 )

II.II – DA INELEGIBILIDADE DECORRENTE DA REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO

EXERCÍCIO 2010 – FUNDEB APARECIDA DE GOIÂNIA

No processo nº 03898/2011, o TCM-GO proferiu o acórdão nº

0639/2012  julgando  irregulares  as  contas  da  requerida  enquanto  gestora  do

FUNDEB de Aparecida de Goiânia no exercício de 2010.

 Outrossim,  o TCM, em sede de recurso ordinário, proferiu o

acórdão nº 11898/2012, mantendo algumas das irregularidades. Após, o citado

acórdão  foi  objeto  de  Recurso  de  Revisão,  sendo  proferido  o  decisum  nº

00155/2015  onde foi  mantida  a  irregularidade  insanável  constante  do item

2.3.1, além de manter a imputação de multa no montante de R$ 600,00. 

Interpostos  embargos  de  declaração,  o  TCM-GO  negou

provimento ao mérito, mantendo o inteiro teor do acórdão nº 00155/2015.

A condenação relativa à irregularidade 2.3.1 restou configurada

nos seguintes termos:
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“IRREGULARIDADE ITEM 2.3.1 – Desobediência ao art. 22 da Lei

Federal nº 8.212/91 de 24/07/91, regulamentado pelo art. 201 e

202 do Decreto 3.048/99, na redação dada pelo Decreto 6.722/08.

[…]

ANÁLISE  DO  MÉRITO:  Em  consulta  ao  SICOM  (fls.  71/73)    –

Pesquisa  de  Empenhos,  é  possível    constatar  que  houve

empenho de contribuições previdenciárias no Poder Executivo

que  se  referem  ao  FUNDEB.  Foi  verificado  o  valor  total  de

empenho de R$ 928.912,08 do Fundo. Tendo em vista que para o

cálculo  das obrigações  patronais  nem todos os  valores  recebidos

pelo  servidor  são considerados como remuneração para efeito  da

contribuição previdenciária, esta Secretaria entende ser mais seguro

utilizar  a quantia  retida dos servidores referente à contribuição ao

RGPS, como referência para o cálculo do valor devido pelo FUNDEB

relativo à contribuição patronal. Dessa forma, considerando que o

valor  da  contribuição  do  segurado  foi  de  R$  847.226,17

(Balancete Financeiro fls. 74/75 – Vol. 4), e a obrigação patronal

paga pelo Poder Executivo em relação ao FUNDEB ao RGPS na

ordem de R$ 928.912,08 (fls. 73 – Vol. 4), o montante da patronal

não  cumpre  o  que  dispõe  a  legislação  previdenciária

considerando as alíquotas máximas de 11% e 22%. Como  não

foram  apresentados  pelo  recorrente  documentos  hábeis  que

comprovassem  o  efetivo  recolhimento,    a  irregularidade  será

mantida.”

Como se vê do trecho do acórdão nº 00155/2015 colacionado,

a requerida teve julgadas as contas do  exercício 2010 julgadas irregulares por

não haver comprovado o efetivo recolhimento da contribuição patronal no valor

efetivamente  pago  pelo  Poder  Executivo,  havendo  uma  diferença  de  R$

81.685,91 a menor.

Outrossim, o recolhimento a menor, no entendimento do TRE-

GO, configura ato doloso de improbidade administrativa, pois além de graves, não

foram saneadas pela requerida. Além do mais representa afronta à legislação, em
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especial ao disposto no art. 22 da Lei Federal nº 8.212/91 de 24/07/91, regulamentado

pelo art. 201 e 202 do Decreto 3.048/99, na redação dada pelo Decreto 6.722/08.

Neste sentido, seguem arestos do Tribunal Regional Eleitoral

de Goiás:

“RECURSO  ELEITORAL.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.

INELEGIBILIDADE.  CONTAS  DE  GESTOR  DO  FUNDEB.

REJEIÇÃO  PELO  TRIBUNAL  DE  CONTAS.  IRREGULARIDADE

INSANÁVEL QUE CONFIGURA ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO  EM  TESE.

DESNECESSIDADE  DE  CONDENAÇÃO  POR  IMPROBIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

 1.  Consideram-se  insanáveis  as  falhas  constatadas  em

prestação de contas de Gestor do FUNDEB que, além de graves,

não  foram  saneadas  conforme  conclusões  do  Tribunal  de

Contas dos Municípios;

   2.  O recolhimento a menor das contribuições patronais e de

retenção  e  não  repasse  de  contribuição  previdenciária,  como

determinado  pela  legislação,  constitui  ato  doloso  de

improbidade administrativa insanável. Precedentes desta Corte

e do Tribunal Superior Eleitoral;

 3. Considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios já julgou

Recurso Ordinário, não tendo o Recorrente apresentado provas de

que o acórdão encontra-se suspenso por decisão judicial, forçoso é

considerá-lo irrecorrível;

 3. Recurso Desprovido. Sentença mantida.

 (RECURSO  ELEITORAL  n  28789,  ACÓRDÃO  n  919/2016  de

19/09/2016, Relator(a) FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES,

Publicação:  PSESS  -  Publicado  em  Sessão,  Tomo  75,  Data

19/09/2016 )”

“ELEIÇÕES  2016.  RECURSO  ELEITORAL.  REGISTRO  DE

CANDIDATURA.  QUESTÃO  INCIDENTAL.

INCONSTITUCIONALIDADE  DA  PARTE  FINAL  DO  §  1º  DO
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ARTIGO 39 DA LEI  ESTADUAL 15.958/2007.  INELEGIBILIDADE.

DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TCM. VÍCIO INSANÁVEL.

ATO  DOLOSO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO

PATRONAL  A MENOR. PAGAMENTO DE DIÁRIAS AMPARADO

EM ATO ILEGAL. PAGAMENTO IRREGULAR DE SUBSÍDIOS AOS

VEREADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

  1. A parte final do §1º do art. 39 da Lei Estadual nº 15.958/2007,

que  dispõe  "facultado  ao  Presidente  do  Tribunal  o  exame  das

excepcionalidades",  viola  os  preceitos  constitucionais  que

resguardam  o  devido  processo  legal,  a  segurança  jurídica  e  a

isonomia, por conter previsão de recurso sem prazo determinado e

cuja admissibilidade depende do exame discricionário do Presidente

do Tribunal de Contas do Município.

2.  a  irregularidade  na  aplicação  dos recursos  dos  FUNDEB  -

recursos  destinados  ao  exercício  fiscal,  repassados  para  o

primeiro trimestre do exercício seguinte, em quantia superior ao

autorizado em lei, é apta a atrair a incidência da alínea “g” do

inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90.

 3. Recurso desprovido.

 (RECURSO  ELEITORAL  n  23954,  ACÓRDÃO  n  1063/2016  de

26/09/2016, Relator(a) FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES,

Publicação:  PSESS  -  Publicado  em  Sessão,  Tomo  79,  Data

26/09/2016 )”

II.III – DA INELEGIBILIDADE DECORRENTE DA REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO

EXERCÍCIO 2012 – FUNDEB APARECIDA DE GOIÂNIA

Ao  julgar  o  processo  nº  03183/2013,  o  TCM-GO  proferiu  o

acórdão nº  07203/2014 julgando irregulares diversas condutas praticadas pela

requerida enquanto gestora do FUNDEB de Aparecida de Goiânia no exercício de

2012.
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 Interposto Recurso Ordinário,  o  TCM proferiu  o  acórdão nº

02263/2015, mantendo as irregularidades insanáveis constantes do  item 2.5.1,

2.5.2,  2.5.3 e  “VI  –  Secretaria  de  Licitações  e  Contratos”,  além de  manter  a

imputação de multa no montante de R$ 1.200,00. 

A condenação relativa à irregularidade 2.5.1 é muito similar à

irregularidade  citada  no  tópico  anterior,  ocorrida  no  exercício  2010,  tendo  a

requerida deixado de comprovar o empenho de contribuições patronais em

favor  do INSS,  irregularidade  esta  considerada  pelos  Tribunais  Eleitorais

como grave, que constitui ato doloso de improbidade administrativa:

“IRREGULARIDADE ITEM 2.5.1 Descumprimento ao disposto no

art. 22, I e II, da Lei nº 8.212/91, e  Decreto 6.957/09 (contribuição

patronal – RGPS). 

ALEGAÇÕES DO RECORRENTE:  Encaminha os empenhos e os

pagamentos  efetuados  que  complementariam  a  documentação  já

apresentada. 

ANÁLISE DO MÉRITO:  Em consulta ao SICOM (fl. 44  –  Vol. 3))  –

Pesquisa de Empenhos, constata-se que não houve empenho dos

valores relativos às contribuições patronais em favor do INSS. Nas

folhas 007/019 – Vol. 3 foram apresentados pelo recorrente cópia de

empenhos e ordens de pagamentos, entretanto, não foi comprovado

o  efetivo  recolhimento  das  contribuições,  já  que  não  foram

apresentadas  as  Guias  de  Recolhimento  da  Previdência

devidamente pagas, nem tampouco as GFIP´s que comprovassem

que  os  funcionários  alocados  no  Fundo  estão  contemplados  nos

empenhos  e  ordens  de  pagamentos  apresentadas.  Ainda,

verificando  os  volumes  anteriores  não  foi  possível  verificar  o

quantum  total  recolhido  em  favor  da  previdência  geral,  deste

modo, fica mantida a irregularidade.”

Quanto às irregularidades constatadas nos itens 2.5.2 e 2.5.3,

verifica-se que a requerida desrespeitou a legislação municipal no que tange ao

tema da contribuição dos servidores do RPPS e contribuição patronal RPPS (art.
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80, da Lei Municipal nº 10/05) ao não comprovar o valor da base de cálculo a ser

utilizada, nem discrimina as verbas que a compõe. Desta forma a requerida se

furtou a apresentar documento probatório que preencha os requisitos necessários

para o ateste de valores eventualmente recolhidos. Seguem trechos dos acórdãos

que melhor ilustram a situação narrada:

“IRREGULARIDADE ITEM 2.5.2 Desrespeito ao disposto no art. 80

da  Lei  Municipal  nº  10/05  (contribuição  dos  servidores  RPPS).

ALEGAÇÕES DO RECORRENTE:  Encaminha a base de cálculo,

discriminando  os  valores  sujeitos  à  incidência  previdenciária,

conforme sistema de folha de pagamento.  ANÁLISE DO MÉRITO:

Os relatórios apresentados pelo recorrente (fs. 20/24  –  Vol. 3) não

são capazes de afastar a irregularidade, já que não apresentam o

valor total da base de cálculo a ser utilizada, nem discrimina quais as

verbas  que  a  compõe.  Também,  tais  documentos  não  tem

legitimidade  para  servir  de  instrumento  probatório  já  que  não  se

encontra subscrito por qualquer autoridade competente para atestar

tais  valores.  Diante  do  acima  exposto,  mantém-se  a

irregularidade.”

“IRREGULARIDADE ITEM 2.5.3 – Descumprimento ao disposto no

art.  80  da  Lei  Municipal  nº  10/05  (contribuição  patronal  RPPS).

ALEGAÇÕES DO RECORRENTE: Não houve manifestação.

ANÁLISE  DO  MÉRITO:  Diante  da  omissão,  fica  mantida  a

irregularidade.”

II.IV – DA INELEGIBILIDADE DECORRENTE DA REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO

EXERCÍCIO 2013 – FUNDEB APARECIDA DE GOIÂNIA

A  requerida  também  possui  julgamento  do  TCM-GO

considerando  irregulares  suas  contas  relativas  ao  exercício  2013,  enquanto

gestora do FUNDEB de Aparecida de Goiânia. O Tribunal, ao julgar o processo nº

02880/2014,  proferiu  o  acórdão  nº  06509/2015  julgando  irregulares  diversas

condutas praticadas pela requerida.
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 Interposto Recurso Ordinário,  o  TCM proferiu  o  acórdão nº

00063/2016, mantendo as irregularidades insanáveis constantes dos itens 2.3.1,

2.3.3, 2.3.4 e 2.3.6, além de manter a imputação de multa no montante de R$

1.251,88. 

A  condenação  relativa  à  irregularidade  2.3.1  é  relativa  à

irregular  realização  de  despesas  com  recursos  do  FUNDEB  para  outras

finalidades que não a manutenção e desenvolvimento do ensino básico e a

valorização de profissionais do magistério,  sendo o total  de recursos do

FUNDEB desviados de sua finalidade no valor de R$ 372.599,61:

“IRREGULARIDADE 1: De acordo com o Acórdão recorrido, às fls.

554, vol. 1, item 2.3.1 - Do Voto do Relator - Despesas realizadas

com recursos do FUNDEB, na ordem de R$372.599,61, destinadas

a outras finalidades que não a manutenção e desenvolvimento do

ensino  básico  e  a  valorização  de  profissionais  do  magistério,

conforme item 1.5 deste

Certificado.

[…]

ANÁLISE  DO  MÉRITO:  As  alegações  do  jurisdicionado  não

merecem prosperar, uma vez que tanto a documentação constante

dos autos originais, quanto a anexada na defesa não têm o condão

de sanar a irregularidade, senão vejamos: 

No que se refere aos empenhos de nºs. 5526, 5995, 7109, 7999,

8700, 10843, 11500 e 12126, às fls. 372/379, vol. 1, no valor total de

R$ 44.717,22, vê-se que se tratam de pagamentos de parcelamento

de dívidas junto ao RPPS, portanto, não se enquadram naquelas

consideradas para efeito de aplicação no FUNDEB, mesmo porque

os  recursos  do  FUNDEB  devem  ser  utilizados  para  despesas

contraídas dentro do exercício.

Quanto ao empenho de nº 10198, no valor de R$ 50.000,00, às fls.

380,  vol.  1,  emitido  em  favor  da  ASSOCIAÇÃO  DE  PÓS

GRADUAÇÃO E PRESQUISA EM EDUCAÇÃO (ANMPED), trata-se

contrato dirigido a gestores da educação, não se enquadrando nos

permissivos do art. 70, da Lei 9.394/96 (LDB). Há que se ressaltar
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também, que a justificativa acostada às fls. 52, vol. 2, além de estar

apócrifa,  não  traz  relação  com  o  curso  objeto  das  inscrições

efetivadas. 

Por último, em relação ao empenho de fls. 385, vol. 1, no valor de

R$  300.000,00,  emitido  em  favor  da  empresa  NETMÍDIA

COMUNICAÇÃO  E  MARKETING  LTDA,  verifica-se  que  o  objeto

contratual não possui qualquer compatibilidade com as atividades

de manutenção e desenvolvimento do ensino básico. Para ilustrar,

trazemos a colação os arts. 70 e 71, da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação,  Lei  nº 9.394/96,  “in verbis”:  “Art.  70º.  Considerar-se-ão

como de manutenção  e  desenvolvimento  do ensino  as  despesas

realizadas  com  vistas  à  consecução  dos  objetivos  básicos  das

instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que

se destinam a:

I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais

profissionais da educação; 

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações

e equipamentos necessários ao ensino; 

III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 

IV  -  levantamentos  estatísticos,  estudos  e  pesquisas  visando

precipuamente  ao  aprimoramento  da  qualidade  e  à  expansão  do

ensino; 

V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos

sistemas de ensino;

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e

privadas;

VII  -  amortização e custeio de operações de crédito destinadas a

atender ao disposto nos incisos deste artigo;

VIII  -  aquisição  de  material  didático-escolar  e  manutenção  de

programas de transporte escolar. 

Art.  71º.  Não  constituirão  despesas  de  manutenção  e

desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com: 

I  -  pesquisa,  quando não vinculada às instituições de ensino,  ou,

quando  efetivada  fora  dos  sistemas  de  ensino,  que  não  vise,

precipuamente,  ao  aprimoramento  de  sua  qualidade  ou  à  sua

expansão;
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II  -  subvenção  a  instituições  públicas  ou  privadas  de  caráter

assistencial, desportivo ou cultural; 

III  - formação de quadros especiais  para a administração pública,

sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;

IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-

odontológica,  farmacêutica  e  psicológica,  e  outras  formas  de

assistência social; 

V -  obras de infra-estrutura,  ainda que realizadas para beneficiar

direta ou indiretamente a rede escolar; 

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando

em  desvio  de  função  ou  em  atividade  alheia  à  manutenção  e

desenvolvimento do ensino.” 

Irregularidade mantida.”

Quanto à irregularidade do item 2.3.3, verifica-se a reincidência

da requerida, na gestão do FUNDEB, em descumprir o disposto no art. 22, incisos

I e II, da Lei nº 8.212/91 e Decreto 6.957/09, relativos à contribuição patronal do

RGPS:

“IRREGULARIDADE  2:  Item  2.3.3  -  Do  Voto  do  Relator  -

Descumprimento ao disposto no art. 22, I e II, da Lei nº 8.212/91, e

Decreto 6.957/09 (contribuição patronal  RGPS).  ALEGAÇÕES DO

RECORRENTE:  Em  relação  ao  item  2.3.3,  faz  anexar  cópia  do

Balancete Financeiro, informando que as retenções do INSS, foram

repassadas à Secretaria Executiva e que a parte patronal do RGPS

foi recolhida e demonstrada no balancete do Poder Executivo.

 ANÁLISE DO MÉRITO: Embora tenha anexado o balancete do mês

de dezembro/2012, do FUNDEB, a demonstração contábil de per si,

não  tem  o  condão  de  sanar  a  irregularidade,  uma  vez  que  o

lançamento  contábil  não  se  apresenta  como  “Transferências

Financeiras”. Ressalta-se também, que para uma análise conclusiva

por  parte  desta  Especializada,  tal  lançamento  teria  que  se  fazer

acompanhar  do balancete  do Executivo  e respectivos documentos

bancários  que  comprovem  a  transação  financeira.  Irregularidade

mantida.”
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A mesma ocorrência  de  irregularidades,  repetidas  ano  após

ano pela requerida, é também observada nos itens 2.3.4 e 2.3.6, que se referem

ao desrespeito do art. 80 da Lei Municipal nº 010/05, que trata da contribuição dos

servidores ao RPPS:

“IRREGULARIDADE  3:  Item  2.3.4  -  Do  Voto  do  Relator  -

Desrespeito  ao  disposto  no  art.  80  da  Lei  Municipal  nº  010/05

(contribuição  dos  servidores  RPPS).  ALEGAÇÕES  DO

RECORRENTE:  Solicita  dilação de prazo para a apresentação de

justificativa  e  documentação.  ANÁLISE  DO  MÉRITO:  Não  houve

juntada  de  documentos  e/ou  informações  que  possam  alterar  o

posicionamento  pela  irregularidade  do  ponto  de  análise.

Irregularidade Mantida.”

“IRREGULARIDADE  5:  Item  2.3.6  –  Do  Voto  do  Relator

-Descumprimento ao disposto no art. 80 da Lei Municipal nº 010/05

(contribuição  dos  servidores  RPPS).  ALEGAÇÕES  DO

RECORRENTE:  Solicita  dilação de prazo para a apresentação de

justificativa  e  documentação.  ANÁLISE  DO  MÉRITO:  Não  houve

juntada de documentos e/ou informações que possam alterar

o  posicionamento  pela  irregularidade  do  ponto  de  análise.

Irregularidade Mantida.”

 Sendo  assim,  como  alhures  colacionado,  verifica-se  que  o

desvio  e/ou  a  aplicação irregular  de  recursos do FUNDEB,  cuja  destinação é

específica  em lei,  infringe  os  princípios  norteadores  da  administração pública,

bem como o descumprimento de dispositivos legais que tratam das contribuições

dos  servidores  e  patronais,  cujo  recolhimento  está  a  cargo  do  gestor,

configurando, em tese, ato doloso de improbidade administrativa (arts. 10 e 11 da

Lei nº 8.429/92).

Destarte,  na  linha  dos  precedentes  do  TSE já  colacionados

nesta AIRC, tem-se como patente a configuração da inelegibilidade.
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II.V – DA INELEGIBILIDADE DECORRENTE DA REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO

EXERCÍCIO 2014 – FUNDEB APARECIDA DE GOIÂNIA

Não  bastassem  as  irregularidades  anteriormente  citadas,

verifica-se que a requerida também possui julgamento do TCM-GO considerando

irregulares suas contas de gestão do FUNDEB do exercício 2014. O Tribunal, ao

julgar  o  processo  nº  03851/2015,  proferiu  o  acórdão  nº  00983/2016  julgando

irregulares diversas condutas praticadas pela requerida.

 Interposto Recurso Ordinário,  a  Corte de Contas  proferiu  o

acórdão nº 01003/2017, mantendo as irregularidades insanáveis constantes dos

itens 5, 6, 7, 8 e 9, além de manter a imputação de multa no montante de R$

100,00. 

As condenações relativas às irregularidades dos itens 5, 6 e 8,

como nos exercícios anteriores, são relativas, respectivamente, ao desrespeito do

art.  80  da Lei  Municipal  nº  010/05,  que trata  da  alíquota  da contribuição dos

servidores ao RPPS, da contribuição patronal ao RPPS e do descumprimento do

disposto no art. 22, incisos I e II, da Lei nº 8.212/91 e Decreto 6.957/09, relativos

à aliquota da contribuição patronal do RGPS:

“2.3  IRREGULARIDADE  N.  3:  (Item  5) –  A  contribuição

previdenciária  retida  dos  servidores  não  observou  a  alíquota

determinada pelo RPPS, […]

Em  análise  à  documentação  ora  apresentada,  verifica-se  que  o

“Relatório de Grupos de Cálculo de Verba” não contém os valores

correspondentes  aos  eventos  que  integrariam  a  remuneração  de

contribuição (há apenas a relação de eventos). Ressalta-se, ainda,

que referido documento é contraditório, visto que inclui, por exemplo,

adicional de periculosidade (parcela excluída nos termos do art. 80, §

3º, inciso VII da Lei Complementar nº. 010/2005) e salário normal.

Nesse  sentido,  importante  ressaltar  que  na  fase  principal  o

Gestor  foi  alertado  sobre  a  necessidade  de  apresentação  do
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sumário da folha de pagamento evidenciando quais as rubricas

que compõem a remuneração de contribuição (base de cálculo);

a Lei  do RPPS para respaldar as informações do sumário da

folha de pagamento; as Guias de Recolhimento Previdenciárias

do  RPPS  com  os  respectivos  comprovantes  de  pagamento

(comprovante  de  depósito  bancário). Assim,  considerando  a

ausência  de  documentos  imprescindíveis  para  a  comprovação  da

base de cálculo utilizada,   considera-se mantida a irregularidade.”

“2.4  IRREGULARIDADE  N.  4:  (Item  6)  –  O  pagamento  da

contribuição previdenciária patronal à Previdência Própria (RPPS) foi

efetuado a menor do que o estabelecido na Lei Municipal n. 10/2005

(item 23, anexo VIII da DN n. 007/15) –(subitem 10.3 do item 20 do

Certificado) […]

Análise do mérito 

Conforme esclarecido na análise da irregularidade do item 5, apesar

de o recorrente alegar que foram anexados aos autos documentos

que  demonstram  obediência  às  alíquotas  estabelecidas  pela  Lei

Municipal  nº.  010/2005,  não  foi  apresentada  documentação  que

comprove  a  base  de  cálculo  utilizada  pelo  Fundo.  Posto  isso,

considera-se mantida a irregularidade.”

“2.6  IRREGULARIDADE  N.  6:  (Item  8) –  A  contribuição

previdenciária  patronal  devida  ao  RGPS não  observou  a  alíquota

determinada pela Previdência Geral (RGPS), conforme segue (item

28, anexo VIII da DN n. 007/15) – (subitem 11.3 do

item 20 do Certificado):

[…]

Em que pese a apresentação da GFIP/SEFIP de todo o exercício,

não  foram  anexados  aos  autos  as  guias  e  os  respectivos

comprovantes de pagamento. Cumpre destacar que não consta no

Sistema  de  Controle  de  Contas  Municipais  (SICOM)  empenho  e

pagamento  da  contribuição  previdenciária  patronal  à  Previdência

Geral  no exercício  de 2014.  Ressalta-se,  também,  que nos autos

principais  a  alegação  de  que  o  pagamento  da  contribuição

previdenciária patronal é retido nos créditos do FPM não foi aceita,
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visto que a documentação apresentada não permite identificar se a

contribuição previdenciária devida pelo FUNDEB ao RGPS encontra-

se inserida no montante abatido no FPM. Nesse sentido, salienta-se

que em sede do presente recurso o recorrente não informa como

foram pagos os valores devidos ao RGPS, apenas insere no quadro

constante no Ofício nº.  1.321/2015 valores que teriam sido pagos

(R$2.021.914,22)  sem  qualquer  comprovação.  Posto  isso,

considera-se mantida a irregularidade.”

Quanto à irregularidade constatada no item 7, verifica-se que a

requerida  utilizou  os  recursos  do  FUNDEB  indevidamente  para  parcelar

débitos de exercícios financeiros anteriores, sendo que tais recursos devem

ser utilizados no exercício financeiro em que creditados, razão porque foram

julgadas irregulares as contas:

“2.5  IRREGULARIDADE  N.  5:  (Item 7)  –  Omissão  do  Termo de

Parcelamento de  Dívidas Previdenciárias,  nos moldes definidos no

Anexo  VII-D  da  IN  012/14,  capazes  de  comprovar  os  empenhos

realizados no exercício de 2014 […]

Compulsando os autos principais verifica-se que, conforme apontado

pela  Especializada,  foi  apresentado  Termo  de  Acordo  de

Parcelamento  e  Confissão  de  Débitos  Previdenciários  (Acordo

CADPREV  nº.  00338/2013),  firmado  aos  08/03/2013  entre  o

Município de Aparecida de Goiânia e o Fundo de Previdência dos

Servidores do Município de Aparecida de Goiânia,  correspondente

aos  valores  de  parcelamento  de  repasse atrasado devidos  e  não

repassados,  no  valor  de  R$  112.831,91,  em  9  (nove)  parcelas

mensais  e  sucessivas  de  R$  12.536,88.  A  primeira  parcela  com

vencimento aos 30/04/2013. Tendo em vista que foi constatado que

as parcelas foram empenhadas e pagas no exercício de 2013 (fls.

360/363  –  vol.  2  –  SICOM),  o  Termo  de  Parcelamento  então

apresentado não foi apto a comprovar os empenhos realizados no

exercício  de  2014.  Em  sede  do  presente  recurso  foi  anexado  o

mesmo  Termo  de  Acordo  apresentado  na  fase  principal  (mesma

numeração  –  Acordo  CADPREV nº.  00338/2013;  mesmas  partes;
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mesma data – 08/03/2013; mesmo valor total – R$112.831,91). No

entanto, foi alterado o teor da cláusula segunda, ou seja, no lugar de

9  (nove)  parcelas,  foi  colocado  21  (vinte  e  uma)  parcelas  (fls.

461/462;  Portaria MPS nº.  21/2013,  fls.  463-469;  Lei  Municipal  nº.

3.084/2013, fls. 470-474, fase 2). 

Importante ressaltar que o modo como foi alterado o Termo de

Acordo  configura  indícios  de  fraude,  isto  porque,  não  foram

observadas  as  formalidades  legais.  Ademais,  não  consta  nos

autos  principais  e  nem  nos  presentes  autos  o  Demonstrativo

Consolidado  do  Parcelamento  que  detalharia  os  valores  devidos.

Diante disso,  considera-se mantida a irregularidade.  Salienta-se,

que os recursos do FUNDEB, devem ser utilizados, no exercício

financeiro em que lhes forem creditados, não se destinando a

dar  cobertura  para  pagamento  de  obrigações  previdenciárias

cujos fatos geradores são decorrentes de exercícios anteriores.”

A  condenação  relativa  à  irregularidade  item  9 é  relativa  à

irregular  realização  de  despesas  com  recursos  do  FUNDEB  para  outras

finalidades que não a manutenção e desenvolvimento do ensino básico e a

valorização  de  profissionais  do  magistério,  sendo  que  o  valor  total  dos

recursos desviados da finalidade do FUNDEB da ordem de R$ 575.899,80:

“2.7  IRREGULARIDADE  N.  7:  (Item  9)  –  De  acordo  com  o

Demonstrativo  anexado  à  fl.  312  -  vol.  1  foram  identificadas,  no

exercício de 2014, despesas que não se enquadram em ações de

manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino,  de  acordo  com  a

classificação  presente  no  art.  70  c/c  art.  71  da  Lei  n.  9.394/96,

conforme se arrola no quadro abaixo (item 44’ e 47 do Anexo VIII da

DN n. 007/2015) – (subitem 13.3 do item 20 do Certificado):

[…]

Em que pese a decisão citada pelo recorrente (Resolução RS nº.

12327/06) ter considerado legal o Contrato nº. 435/2006, firmado aos

24/08/2006, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Aparecida de

Goiânia e a empresa J.  Câmara & Irmãos Ltda.,  cujo objeto foi  o

fornecimento de 400 (quatrocentas) inscrições para participação de
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profissionais da rede municipal de ensino no 7º Congresso Pensar

(valor de R$ 54.000,00), cumpre ressaltar que a análise pautou-se

apenas  acerca  da  verificação  da  regularidade  do  procedimento

realizado (inexigibilidade de licitação), não sendo objeto de exame

a possibilidade de utilização de recursos do FUNDEB para tal

finalidade. Consequentemente, a decisão não pode ser utilizada

como  paradigma. No  mesmo  sentido,  as  despesas  com

ornamentação  também  não  se  enquadram  como  ações  de

manutenção e desenvolvimento do ensino. Quanto às despesas

com  assinatura  de  jornal  também  deve  ser  mantida  a

impossibilidade,  nos  termos  da  análise  acima  transcrita.  Isto

porque, o periódico inclusive foi distribuído a instituições não

indicadas  no  contrato,  desvirtuando  o  objetivo  contratual.

Ademais, o responsável não comprovou o nexo de causalidade

entre a despesa executada e a manutenção/desenvolvimento do

ensino,  como  também  o  cumprimento  exclusivo  do  contrato.

Ressalta-se que na decisão citada pelo recorrente (Acórdão AC nº.

12288/12), assim como no caso anterior, a análise pautou-se apenas

sobre  a  verificação  da  regularidade  do  procedimento  realizado

(inexigibilidade  de  licitação),  não  sendo  objeto  de  exame  a

possibilidade  de  utilização  de  recursos  do  FUNDEB  para  tal

finalidade.  Consequentemente,  a  decisão  não  pode  ser  utilizada

como paradigma.

Posto isso, considera-se mantida a irregularidade.”

 Desse modo, é possível inferir dos trechos dos acórdãos que a

requerida,  enquanto  gestora  do  FUNDEB  de  Aparecida  de  Goiânia  nos

exercícios  2009,  2010,  2012,  2013  e  2014,  indubitavelmente  se  mostrou

ineficiente e irresponsável no trato da coisa pública, ferindo princípios caros

à Administração Pública, além de ter determinado a realização de despesas

irregulares  com  recursos  do  FUNDEB  cuja  destinação  é  vinculada  para

atividades  de  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  básico  e  a

valorização  de  profissionais  do  magistério,  praticando  diversas

irregularidades  insanáveis  que,  em  tese,  configuram  ato  doloso  de

improbidade administrativa (arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92) 
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Portanto,  a  requerida  encontra-se  inelegível,  devendo  seu

registro de candidatura ser indeferido, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição

Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90 (redação da

LC 135/2010).

Ressalte-se, ainda, que os atos de improbidade apurados no

presente caso revelam-se nitidamente de natureza dolosa, e não culposa, sendo

suficiente para a configuração da inelegibilidade da alínea “g” que se infira o dolo

genérico, e não o específico; ou seja, a simples vontade de praticar a conduta em

si que ensejou o ato de improbidade.  

Nesse sentido, confira-se precedente do TSE, verbis:

“ELEIÇÕES  2014.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO

ORDINÁRIO.  INELEGIBILIDADE.  CONTAS.  REJEIÇÃO.  LEI  DE

LICITAÇÕES. ART. 1º, I, G, LC Nº 64/90. INCIDÊNCIA. 1.  (...)  2.  O

dolo a que alude o referido dispositivo legal é o genérico, e não

o específico, ou seja, a simples vontade de praticar a conduta

em si que ensejou a improbidade.  3.  (...)” (Agravo Regimental em

Recurso Ordinário nº 14326, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min.

LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: PSESS -

Publicado em Sessão, Data 17/12/2014)

“(...)  3.  Na espécie,  verifica-se a  ocorrência  de dolo genérico,

relativo  ao  descumprimento  dos  princípios  e  normas  que

vinculam a  atuação  do  administrador  público,  suficiente  para

atrair  a  cláusula  de  inelegibilidade.  Precedentes.  (...)”  (TSE  -

Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 92555, Acórdão

de 20/11/2014, Relator(a) Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS

MOURA,  Publicação:  PSESS  -  Publicado  em  Sessão,  Data

20/11/2014)
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De outro lado, o ressarcimento do dano ao erário, o pagamento

da  multa,  ou  a  prescrição  quinquenal  destes,  não  afastam  a  existência  da

irregularidade  insanável  ou  o  ato  de  improbidade  praticado,  razão  pela  qual

também não tem o condão de afastar  a  inelegibilidade da alínea “g” derivada

como efeito reflexo da rejeição das contas.

Nesse sentido, confira-se precedente do TSE, verbis:

“(...) 1. A rejeição das contas pela ausência ou indevida dispensa de

licitação consubstancia vício insanável e doloso, revelador de ato de

improbidade  administrativa,  razão  pela  qual  deve  ser  mantida  a

inelegibilidade a que se refere o art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. 2. O

pagamento de multa, de todo modo, não conduz à sanabilidade

das  contas.  Precedentes. (...)”  (Agravo  Regimental  em  Recurso

Especial Eleitoral nº 92555, Acórdão de 20/11/2014, Relator(a) Min.

MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: PSESS -

Publicado em Sessão, Data 20/11/2014 )

“(...) 2. Assim como o pagamento da multa aplicada pelo Tribunal

de Contas não tem o condão de afastar a inelegibilidade do art.

1º, I, g, da LC n. 64/90, na linha da jurisprudência desta Corte, o

posterior  reconhecimento  da  prescrição  quinquenal  pelo

Juizado Especial da Fazenda Pública, em sede de ação cautelar,

também não retira do mundo jurídico a decisão que rejeitou as

contas  do  candidato,  apenas  torna  inexequíveis  as  sanções

pecuniárias que lhe foram impostas. (...)”  (TSE -  Embargos de

Declaração em Recurso Ordinário nº 56273, Acórdão de 16/10/2014,

Relator(a)  Min.  LUCIANA  CHRISTINA  GUIMARÃES  LÓSSIO,

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/10/2014 )

Destarte,  as  irregularidades  reconhecidas  pelo  TCM-GO  ao

julgar as contas do requerida configuram-se como insanáveis e atos dolosos de

improbidade  administrativa,  não  cabendo  à  Justiça  Eleitoral  decidir  quanto  ao

acerto ou desacerto da decisão do tribunal de contas (Súmula n° 41 do TSE). 
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III - DA NATUREZA DO PROCEDIMENTO QUE ORIGINOU A REJEIÇÃO DAS

CONTAS

O termo contas da alínea “g” do inciso I do art. 1° da LC 64/90

não  abrange  apenas  as  contas  de  balanço  anuais,  mas  quaisquer  contas  do

gestor quanto à administração de recursos público, sendo irrelevante a natureza

do procedimento por meio do qual as irregularidades são apuradas (v.g. tomada

de contas especial, inspeção voluntária, etc.).

Aliás,  ressalte-se  que são justamente  nos procedimentos de

tomada de contas especiais, auditorias e inspeções in loco em relação a contratos

específicos onde são apuradas de forma mais aprofundada a regularidade das

contas, e também são encontradas, em regra, as irregularidades mais graves.

Nesse sentido, confira-se precedentes do TSE, verbis: 

“(...) 2.  Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, para a

incidência da alínea g do inciso I do art. 1º da Lei Complementar

nº 64/90,  é irrelevante a natureza do procedimento por meio do

qual  as  irregularidades foram apurada  s,  bastando  que  o  órgão

competente  tenha  reconhecido  se  tratar  de  vício  insanável  que

configure,  em  tese,  ato  doloso  de  improbidade  administrativa,

mediante  decisão  irrecorrível  que  não  tenha  sido  suspensa  por

decisão judicial. (...)” (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial

Eleitoral  nº  29595,  Acórdão  de  22/10/2014,  Relator(a)  Min.

HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça

eletrônico, Tomo 213, Data 12/11/2014, Página 46-47 )

  

“ELEIÇÃO  2010.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO

ORDINÁRIO. ARTIGO 1º, I, g, DA LC Nº 64/90, COM A REDAÇÃO

DADA  PELA  LC  Nº  135/2010.  RELATÓRIO  DE  AUDITORIA  DO

TCU. IRRELEVÂNCIA. PROCEDIMENTO. INCIDÊNCIA CAUSA DE

INELEGIBILIDADE. - É irrelevante, a teor da jurisprudência desta

Corte,  a  natureza  do  procedimento  utilizado  pelo  órgão
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competente  para  aferir  irregularidades  em  convênio  com  a

União, sendo necessário,  para a incidência da alínea g da LC

64/90, com a redação dada pela LC nº 135/2010, tão somente que

a  irregularidade  insanável  tenha  sido  confirmada  em decisão

irrecorrível  do  órgão  competente  e  que  não  tenha  esta  sido

suspensa por decisão judicial.  - Agravo regimental a que se nega

provimento.” (TSE -  Agravo  Regimental  em  Recurso  Ordinário  nº

452298,  Acórdão  de  16/12/2010,  Relator(a)  Min.  HAMILTON

CARVALHIDO,  Publicação:  PSESS  -  Publicado  em  Sessão,  Data

16/12/2010)

V – PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

a) seja a requerida notificada no endereço constante do seu

pedido de registro para apresentar defesa, se quiser, no prazo legal, nos termos

do art. 4º da LC 64/90;

b) a  produção  de  todos  os  meios  de  provas  admitidas  em

direito, nos termos do art. 3º, § 3º, da LC 64/90, especialmente (b.1) a juntada da

prova  documental em  anexo;  e  (b.2) seja  expedido  ofício  ao TCM/GO

requisitando  o  encaminhamento  de  certidão  narrativa  e/ou  de  trânsito  em

julgado das contas de gestão da requerida relativa ao Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da

Educação de Aparecida de Goiânia - FUNDEB, referente aos exercícios de 2009,

2010, 2012, 2013 e 2014;

c) após  o  regular  trâmite  processual,  seja  indeferido em

caráter definitivo o pedido de registro de candidatura da requerida. 

Goiânia, 20 de agosto de 2018

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS

Procurador Regional Eleitoral
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