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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  RELATOR  DO  EGRÉGIO  TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

RRC nº  0600954-12.2018.6.09.0000

Requerente: Ministério Público Eleitoral

Requerido(a): DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA

 

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  DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA,  já devidamente qualificado(a)

nos autos do processo em epígrafe (RRC), candidato a DEPUTADO ESTADUAL ,

pela coligação A MUDANÇA É AGORA III  (PSC, DEM, PMB, PTC), com o n.º

25111, ante as razões de fato e de direito a seguir articuladas.
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I – DOS FATOS E DA INELEGIBILIDADE

O  requerido  DEUSMAR  BARBOSA  DA  ROCHA  pleiteou,

perante este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, registro de candidatura ao cargo

de DEPUTADO ESTADUAL pela coligação A MUDANÇA É AGORA III  (PSC,

DEM, PMB, PTC) após regular escolha em convenção partidária, conforme edital

publicado pela Justiça Eleitoral.

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

na qualidade  de Presidente da Câmara de Vereadores de Catalão/GO, nos

últimos oito anos, teve as suas contas de gestão relativas ao exercício de

2009 rejeitadas por  irregularidade  insanável  que  configura  ato doloso  de

improbidade administrativa em decisão definitiva do Tribunal de Contas dos

Municípios do Estado de Goiás – TCM-GO, conforme acórdãos 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;  

Com efeito,  ao julgar o  Processo nº 4331/2010,  o TCM-GO

proferiu  o  Acórdão  nº  02147/2012 julgando  irregulares  diversas  condutas

praticadas pelo requerido enquanto gestor daquele órgão legislativo municipal.
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 O referido decisum foi objeto de Recurso Ordinário levando o

TCM  a  proferir  o  Acórdão  nº  08943/2014,  mantendo  as  irregularidades

constantes  dos  itens  14.2.1,  14.2.2,  14.2.3,  14.2.4,  14.2.9,  14.2.10,  14.2.11,

14.2.12,  14.2.17,  14.2.18,  14.2.21,  14.2.23,  14.2.25,  14.2.27  e  14.2.28  e

reduzindo o valor da imputação de débito ao requerido, restando a condenação

nos seguintes termos:

“CERTIFICA  a Secretaria de Recursos, que pode o  Tribunal de

Contas  dos  Municípios,  pelos  membros  integrantes  de  seu

Colegiado, apoiado nos argumentos retro, conhecer dos embargos

de  declaração,  negar-lhes  provimento,  mantendo,

consequentemente, o inteiro teor da decisão contida no Acórdão

AC nº 08942/14 (recurso ordinário), ou seja,  o julgamento pela

IRREGULARIDADE  das  contas  de  Gestão  do  Sr.  Deusmar

Barbosa  da  Rocha,  então  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Catalão no exercício de 2009, tendo em vista a permanência das

irregularidades apontadas nos ITENS 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4,

14.2.9, 14.2.10, 14.2.11, 14.2.12, 14.2.17, 14.2.18, 14.2.21, 14.2.23,

14.2.25, 14.2.27 e 14.2.28, as multas e débitos então imputados,

na forma abaixo demonstrada:

MULTA 1:

Natureza das Contas

De Gestão

Nome do Imputado: Deusmar Barbosa da Rocha

Nº CPF: 190.836.291-04

Cargo/Função: Gestor da Câmara Municipal de Catalão.

Descrição da irregularidade praticada.

Prestação  de  contas  de  gestão  do  mês  de  dezembro  de  2009,

julgada irregular.

Base Legal para Imputação de Multa:

47 – A, inciso IV, da LOTCM na redação dada pela Lei nº. 16.467,

de 05.01.2009.

Valor da Multa: R$ 3.000,00.
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MULTA 2: Data da Infração 25/03/09

Natureza das Contas De Gestão

Nome do Imputado Deusmar Barbosa da Rocha

Nº CPF 190.836.291-04

Cargo/Função Gestor do LEGISLATIVO do município de Catalão

Descrição da Irregularidade Praticada

Entrega Intempestiva das Contas do(s) mês de janeiro/09

Dispositivo Legal ou Normativo Violado

Art. 77, inciso X da Constituição Estadual c/c art. 10 da LOTCM, na

redação dada pela Lei nº 16.467, de 05.01.2009. Base Legal para

Imputação de Multa Art. 47 – A, inciso V, letra A, § 2º da LOTCM,

na redação dada pela Lei nº 16.467, de 05.01.2009.

Valor da Multa R$ 200,00, resultante da multa discriminada no

item 14.1.1

[…]

DÉBITO 1:

Natureza das Contas: De Gestão

Nome do Imputado: Deusmar Barbosa da Rocha

Nº CPF: 190.836.291-04

Cargo/Função: Gestor do LEGISLATIVO do Município de Catalão

Descrição das irregularidades praticadas

14.2.3 -  Divergências de valores informados em documentos,

que  respaldou  saída  irregular  de  numerários  dos  cofres  do

Poder Legislativo; 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$ 77.223,25”

 Posteriormente o acórdão foi novamente impugnado por meio

de embargos de declaração, cujo provimento foi negado através do acórdão nº

03116/2015.
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Outrossim,  verifica-se  pela  moldura  fática assentada  no

acórdão  do  TCM que  rejeitou  as  contas  do  requerido,  que  as  irregularidades

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

(b) ato doloso de improbidade administrativa previsto no art. 10, incisos VI, VIII, IX

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

Com  efeito,  entre  as  várias  irregularidades  apontadas  no

Acórdão TCM 02147/2012 e mantidas pelo  Acórdão 08943/2014 consta que  o

requerido ultrapassou o limite de despesas estabelecido pelo art. 29-A da

Constituição Federal (8% das receitas) em R$ 101.968,80 (cento e um mil

novecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos),  sendo-lhe aplicada

multa pela violação do respectivo dispositivo constitucional. Confira-se:

“  14.2.2-  Conforme demonstra o Balancete Financeiro, anexo às fls.

312/314,  Vol.  I,  emitido  pelo  SICOM,  o  valor  da  Despesa

Empenhada  do  Legislativo  Municipal  foi  de  R$  7.894.473,91,

ultrapassando  o  valor  estabelecido  pelo  Art.  29-A,  da

Constituição Federal,  que  permitia  a  realização  de  despesas  no

valor máximo de R$ 7.792.505,11, conforme demonstra o documento

de fls. 302/304, Vol. I;

[…]

- Persiste a irregularidade, e se mantém a multa aplicada;”

A  referida  irregularidade  é  insanável  e  constitui  inequívoca

violação aos princípios da administração pública, em especial da legalidade e da

moralidade, visto o estabelecimento de limites de despesas ser vinculado a um

teto constitucional, e também violação a própria Lei de Responsabilidade Fiscal

que estabelece restrições às operações financeiras, exigindo a observância dos

procedimentos estabelecidos por ela. 

Nesse aspecto, ressalte-se as prescrições normativas contidas

nos incisos VI e IX o art. 10 da Lei nº 8.429/92, que preceituam que constitui ato

de  improbidade  “realizar  operações  financeiras  sem  observância  das  normas
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legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea” e “ordenar a

realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento”.

Portanto,  tem-se  que  a  grave  irregularidade  praticada  pelo

requerido no que tange à violação ao limite constitucional de despesas previsto no

art. 29-A da Constituição Federal é insanável e constitui, em tese, ato doloso de

improbidade administrativa (arts. 10, VI e IX, e 11 da Lei nº 8.429/92. 

Neste sentido, confira-se precedentes do TSE:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ELEIÇÕES  2016.

VEREADOR.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  AÇÃO  DE

IMPUGNAÇÃO.  ART.  1º,  I,  G,  DA  LC  64/90.  INELEGIBILIDADE.

INOBSERVÂNCIA  AOS  LIMITES  PREVISTOS  NO  ART.  29-A  DA

CF/88. VÍCIO INSANÁVEL. DESPROVIMENTO. 1.  Autos recebidos no

gabinete  em 28.10.2016.  2.   É  inelegível,  por  oito  anos,  detentor  de

cargo  ou  função  pública  cujas  contas  tiverem  sido  rejeitadas  em

detrimento de falha insanável que configure ato doloso de improbidade

administrativa, por meio de decisum irrecorrível do órgão competente,

salvo se suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, a teor do art. 1º, I,

g, da LC 64/90. 3.  Inobservância aos limites de despesas previstos

no art. 29-A da CF/88 - subsídios de vereadores - enquadra-se na

referida causa de inelegibilidade,  pois configura,  por si  só,  vício

insanável e ato doloso de improbidade administrativa. Precedentes.

4.  Não se exige dolo específico, bastando o genérico ou eventual, que

se  caracterizam  quando  o  administrador  assume  os  riscos  de  não

atender aos comandos constitucionais e legais que vinculam e pautam

os  gastos  públicos.  Precedentes.  5.   Agravo  regimental  desprovido.”

(TSE -  Recurso Especial Eleitoral nº 26219, Acórdão, Relator(a) Min.

ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, Publicação:

PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

ELEITORAL.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  INDEFERIMENTO.

CARGO DE VEREADOR. REJEIÇÃO DAS CONTAS REFERENTES AO

EXERCÍCIO  DA  PRESIDÊNCIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL.
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CONCESSÃO DE REAJUSTE DE SUBSÍDIO. CONTRARIEDADE AOS

ARTS.  29  E  29-A  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.

IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.  INCIDÊNCIA  DA  INELEGIBILIDADE  PREVISTA

NO  ART.  1º,  I,  G,  DA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  64/90.

PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1.   O art.

1º,  inciso I, alínea g, do Estatuto das Inelegibilidades reclama, para a

sua  caracterização,  o  preenchimento,  cumulativo,  dos  seguintes

pressupostos  fático-jurídicos:  (i)  o  exercício  de  cargos  ou  funções

públicas;  (ii)  a  rejeição  das  contas  pelo  órgão  competente;  (iii)  a

insanabilidade  da  irregularidade  apurada,  (iv)  o  ato  doloso  de

improbidade  administrativa;  (v)  a  irrecorribilidade  do  pronunciamento

que desaprovara; e (vi) a inexistência de suspensão ou anulação judicial

do aresto que rejeitara as contas; 2.  O ultraje aos limites dos arts. 29

e 29-A da Lei Fundamental de 1988 qualifica-se juridicamente, para

fins de exame do estado jurídico de elegibilidade,  como (i)  vício

insanável  e  (ii)  ato  doloso  de  improbidade  administrativa,

independentemente  do percentual  que  exorbita  o  teto  de gastos

constitucional (Precedentes: TSE - AgR-RO nº 161.144, Rel. Min. Aldir

Passarinho Júnior, PSESS em 16.11.2010; REspe nº 115-43/SP, redator

para o acórdão Min. Dias Toffoli, PSESS em 9.10.2012; REspe nº 93-

07/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS em 18.12.2012; AgR-REspe nº

326-79/SP e AgR-REspe nº 455-51/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJe

de 20.5.2013; AgR-REspe nº 198-52/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJe

de 28.5.2013; AgR-RO nº 709-18/SP, Rel. Min. Maria Thereza, PSESS

de  4.11.2014;  REspe  nº  588-95/SP,  de  minha  relatoria,  PSESS  em

1º.12.2016).  3.   O  dolo  da  conduta  do  Presidente  da  Câmara

Municipal  que procede à realização  de despesas  exorbitando os

tetos constitucionais dos arts. 29 e 29-A é presumido, circunstância

que afasta, para sua caracterização, qualquer análise a respeito do

aspecto volitivo do agente que praticou o ato irregular.  4.  In casu,

a)  O Recorrente teve suas contas, relativas aos exercícios de 2009 e

2011  rejeitadas  pelo  Tribunal  de  Contas.  As  irregularidades

materializaram-se com o pagamento de subsídios em desconformidade

com normas constitucionais (arts. 29 e 29-A da Constituição de 1988);

b)  A partir das premissas fáticas delineadas no aresto regional, verifico

que as irregularidades apuradas na prestação de contas do candidato -

pagamento a maior a vereadores e concessão de aumento ao subsídio
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dos  membros  do  legislativo  municipal  para  a  mesma  legislatura  -,

materializadas na transgressão dos limites impostos pelos arts. 29 e 29-

A da Constituição da República,  configuram vícios  insanáveis  e atos

dolosos  de  improbidade  administrativa,  independentemente  do

percentual  que  exorbita  o  teto  de  gastos  constitucional,  atraindo  a

inelegibilidade  insculpida  no  art.  1º,  I,  g,  da  Lei  Complementar  nº

64/1990.5.   Agravo regimental  desprovido.”  (TSE -  Recurso Especial

Eleitoral  nº  16838,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  LUIZ  FUX,  Publicação:

DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 80, Data 23/04/2018, Página

41/42)

Além dos gastos acima do teto constitucional, foram verificadas

as irregularidades insanáveis nos itens 14.2.3 e 14.2.4 que também caracterizam

a  hipóteses  de  atos  de  improbidade  acima  elencadas,  quais  sejam  a  saída

irregular de numerário dos cofres do legislativo, resultando em imputação

de débitos ao requerido.

Nesse ponto, observe-se que o débito inicialmente imputado

ao requerido (R$ 710.556,80) quanto à irregularidade nº 14.2.3 foi reduzido no

Acórdão nº 08943/2014, passando ao valor de R$ 77.223,25, contudo mantida a

falha como irregularidade insanável:

“Acórdão 02147/2012, item 14.2.3:

14.2.3- Conforme  demonstra  o  balancete  financeiro  do  Poder

Legislativo, emitido pelo SICOM (fls. 312/314, Vol. I), foi contabilizado

nas despesas extraorçamentárias, o valor total de R$ 1.358.608,74,

com  os  títulos:  “CÂMARA  MUNICIPAL  DE  CATALÃO (R$

710.556,80), RESTITUIÇÃO  AO  MUNICÍPIO  CÂMARA (R$

528.350,00),  e  RESTITUIÇÃO DA CÂMARA AO MUNICÍPIO (R$

119.701,94)”, e foi contabilizado no Balancete Financeiro do Poder

Executivo,  também emitido  pelo  SICOM (fls.  305/309,  Vol.  I),  nas

receitas  extraorçamentárias,  com  o  título:  “RESTITUIÇÃO  DA

CÂMARA AO MUNICÍPIO” apenas o valor de  R$ 648.051,94, que

respaldou  saída  irregular  de  numerário  dos  cofres  do
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LEGISLATIVO, no valor de R$ 710.556,80, razão pela qual, deve-se

levar a débito do Gestor, o valor da diferença não contabilizada

pelo Poder Executivo;

[…]

- Persiste a irregularidade, se mantém a multa aplicada e imputa-

se débito ao Gestor no valor de R$ 710.556,80;”

“Acórdão AC 08943/2014, item 14.2.3:

DA ANÁLISE:  ** Este ITEM foi analisado juntamente com o ITEM

14.2.30, que teve a falha desconsiderada, para não caracterizar bis

in idem.

A Secretaria de Recursos entende que as alegações do recorrente,

de que as falhas verificadas são decorrentes de lançamentos

incorretos  do  contador  da  Câmara, não  justificam  as

irregularidades nos  lançamentos  contábeis  efetivados  no

balancete financeiro do SICOM, de fls. 333-334 do vol. 6 – FASE 3,

mesmo  porque,  na  prática,  o  gestor  não  tomou  nenhuma

providencia para regularizar os lançamentos incorretos.  Dessa

forma,  a  Secretaria  de  Recursos  ratifica  o  entendimento

esposado no Acórdão, ora atacado, e conclui que permanece a

falha apontada,  haja  vista que os documentos  apresentados nos

autos  do  presente  recurso  somente  ratificam  os  erros  contábeis

verificados.  Entretanto,  diferentemente  da  análise  apresentada  no

acórdão  ora  atacado,  a  Secretaria  de  Recursos  entende  que  a

presente  falha,  que  trata  da  aferição  da  DESPESA

EXTRAORÇAMENTÁRIA, especificamente os valores restituídos ao

Município,  deve ser  analisada juntamente com o ITEM 14.2.30,

que avaliou  as RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS,  ou seja,  as

transferências  ao  Legislativo/  duodécimo,  haja  vista  a  natureza

compensável das contas implicadas,  ou seja,  o valor contabilizado

em  uma,  implica,  necessariamente,  no  valor  lançado  em  outra.

Ainda,  para  apuração  dos  valores  devidos  a  título  de

transferência de Duodécimo e de restituição ao Executivo, tem-

se, também, que fazer um confronto entre as contas da Câmara

com  as  da  Prefeitura,  que  devem  apresentar  valores
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inversamente proporcionais, ou seja, a receita da Câmara está

para a despesa do Executivo, respectivamente. Em razão desses

fatos, confrontamos os lançamentos efetivados pela Câmara e

pela Prefeitura Municipal em 2009, conforme quadros abaixo:

Constata-se  que  o  Legislativo  contabilizou  o  valor  do

duodécimo a maior em R$ 633.333,35, como também lançou a

maior o valor da restituição em R$ 710.556,80. Entretanto, com

base  na  natureza  compensatória  das  contas,  a  Secretaria  de

Recursos procedeu ao confronto das receitas e despesas totais

do Legislativo e Executivo, demonstradas nos quadros acima, e

concluiu  que  a  diferença  apresentada  é  de  R$  77.223,25,

contabilizada  a  maior  pela  Prefeitura  Municipal. Em  sendo

assim, a  Secretaria de Recursos conclui  pela permanência da

falha  apontada,  entretanto,  o  débito  geral  imputado  ao

Presidente  da  Câmara  deve  ser  retificado,  passando  de  R$

710.556,80 (ITEM 14.2.3) e de R$ 633.333,80 (ITEM 14.2.30), para

o  valor  total  de  R$  77.223,25,  correspondente  à  divergência

lançada pelo Executivo e Legislativo.

“14.2.4-  O  Detalhamento  das  Extras  Orçamentárias  do  Poder

Legislativo emitido pelo SICOM (fls. 316/317, Vol. I e 428/429, Vol.

XIX),  demonstra  nos  Depósitos/Consignações  que  foi  RETIDO o

valor  total  de  R$ 754.118,16,  e  REPASSADO o valor  total  de  R$

785.638,29, que respaldou saída irregular de numerários dos cofres

do Poder Legislativo no valor de R$ 31.520,13, [...];”
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Portanto, o requerido violou a legislação atinente à gestão de

recursos públicos, incorrendo em violação a diversos princípios constitucionais e

legais,  resultando  em  imputação  de  débito  pelo  dano  causado  ao  Poder

Legislativo, o que configura irregularidade insanável e ato doloso de improbidade

administrativa (arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92). 

Nesse sentido, já assentou o TSE quanto à insanabilidade de

vício  relativo ao descumprimento da Lei  de Responsabilidade Fiscal,  os quais

configuram,  em  tese,  ato  doloso  de  improbidade  administrativa  para  fins  de

caracterização de inelegibilidade, verbis:

“RECURSO  ESPECIAL.  REGISTRO  DE  CANDIDATO.

INDEFERIMENTO. ELEIÇÃO 2012. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO

DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. LEI DE RESPONSABILIDADE

FISCAL.  VÍCIO  INSANÁVEL.  DESPROVIMENTO.  1.  O

descumprimento  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  constitui

vício  insanável  que  configura  ato  doloso  de  improbidade

administrativa  para  fins  da  incidência  da  cláusula  de

inelegibilidade prevista no art. 1 0, 1, g, da Lei Complementar n°

64190. 2. Recurso especial desprovido.” (TSE - REspe n° 202-96/PR,

Rei.  designado  Ministro  DIAS  TOFFOLI,  publicado  na  sessão  de

18.10.2012)

Outrossim,  diversas  irregularidades  insanáveis  também

foram  constatadas  pelo  TCM-GO  no  que  tange  à  aquisição  de  bens  e

materiais  das mais  diversas  formas,  desde a ausência  de licitação até o

gasto  exagerado,  sem  justificativa,  caracterizando  desvio  de  função  e

violação  às  disposições  legais,  em  especial  à  Lei  das  Licitações,

configurando, em tese, improbidade administrativa prevista nos inciso VIII,

IX e XI do art. 10  e art. 11, caput, da Lei 8.429/92.
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Nesse sentido,  salta aos olhos a irregularidade constatada

no item 14.2.1, na qual foi se verificou o abuso na aquisição de combustíveis

pela Câmara no ano de 2009, sendo aferido pelo TCM-GO que a quantidade

adquirida    seria  suficiente  para  cobrir  quatro  vezes  por  dia,  o  trajeto  de

Goiânia-GO a Fortaleza-GO (2.290 km)  . 

Segue íntegra dos trechos pertinentes nos acórdãos:

“Acórdão 02147/2012, item 14.2.1:

14.2.1 –  Foram  realizadas  despesas  com  Aquisição  de

Combustíveis, no valor de R$ 208.048,05 (fls. 028/0289, Vol. II);

[…]

D- Conforme dados extraídos das planilhas anexas aos autos,

verifica-se  que  em conjunto  durante  o  exercício,  os  veículos

percorreram um total de 2.559.361,0 km, ou seja,  uma média de

213.280,08 km por mês (considerando os doze meses do ano,

não  se  levando  em  consideração  os  períodos  de  recesso

parlamentar,  o  que  iria  aumentar  significativamente  a

incompatibilidade  dos  deslocamentos),  assim,  conclui-se  que

diariamente, também em conjunto, a quantidade de quilômetros

rodados em média foi de 9.694,54 km (considerando que o mês

tem em média 22 dias úteis)  ,    o que seria suficiente para cobrir

Quatro  vezes  por  dia,  o  trajeto  de  Goiânia-Go a  Fortaleza-Ce

(2.290 km).  Portanto não há justificativa para a quantidade de

quilometragem  percorrida,  ficando  caracterizado  que  os

veículos foram utilizados em desvio de função, uma vez que a

demanda dos trabalhos do poder Legislativo estão aquém deste

movimento;”

“Acórdão AC 08943/2014, item 14.2.1:

DA ANÁLISE: Contata-se que assiste razão ao recorrente de que as

despesas  com  combustíveis,  realizadas  em  2009,  totalizaram  o

montante de R$ 184.555,58, conforme demonstrado na Pesquisa de
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Empenhos de fls. 329 do vol. 6 – FASE 3, e que a frota da Câmara

Municipal é composta por mais de 15 veículos, segundo informações

extraídas  do  Controle  de  Veículos  do  SICOM  e  da  relação  de

automóveis,  juntada  as  fls.  214  do  vol.  2  –  FASE  3 Entretanto,

segundo  análise  da  Unidade  Técnica  –  Secretaria  de  Contas

Mensais de Gestão, o valor total das notas fiscais anexadas aos

autos foi  de R$ 167.673,07,  abaixo do valor  total  efetivamente

gasto  e  demonstrado no SICOM,  de  R$ 184.555,58. Em razão

desse  fato,  a Secretaria  de  Recursos  conclui  que  deve

permanecer  a  falha  apontada, especificamente  em  razão  das

despesas  realizadas  e  desprovidas  de  documentação  fiscal,

equivalentes a R$ 16.882,51.”

Na mesma toada, segue citação das irregularidades constatadas nos

itens  14.2.9,  14.2.10,  14.2.11,  14.2.12,  14.2.17,  14.2.18,  14.2.21,  14.2.23,  14.2.25,

14.2.27 e 14.2.28 que se relacionam a vícios insanáveis provenientes na realização de

despesas irregulares na aquisição de bens e serviços sem licitação ou com valores

muito  acima  das  licitações  realizadas,  contrato  superfaturado  de  obra  de

prevenção de incêndio e despesas realizadas sem a comprovação legal  de sua

realização:

-14.2.9  -  Despesas  realizadas  com  deslocamento  sem

demonstração da motivação e finalidade e com gastos excessivos:

“14.2.9- Foram realizadas despesas com Reembolso de Despesas

em Viagens, ao Diretor de Finanças e Orçamento Sr. Osvair Inácio

de Carvalho, no valor de R$ 12.907,50 (fl. 368, Vol. I);

[...]

A-  O  Gestor  não  anexou  aos  autos  documento  detalhando  os

serviços que motivaram os deslocamentos, impossibilitando atestar

se  as  despesas  foram  realizadas  para  tratar  exclusivamente  de

assuntos administrativos de interesse da Câmara Municipal;

B-  Não  foi  possível  identificar  a  quantidade  e  o  nome  das

pessoas  beneficiadas  com as  despesas,  haja  visto  que,  pelo

valor  de  algumas  notas  fiscais,  como  as  de  refeições  por

exemplo, pelo valor, verifica-se que haviam mais de uma pessoa
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se beneficiando destas despesas (fls. 008, 018 e 024, Vol. IV – por

amostragem);

D- Todas as despesas com deslocamentos devem ser formalizadas

através  de  concessões  de  diárias,  precedidas  de  ato  da  mesa

diretora do Poder Legislativo, que regulamente o valor e forma da

concessão. Portanto, todas as despesas estão desamparadas de

ato legal, tornando-se assim, ilegais os pagamentos;

- CONCLUSÃO DA SCMG:

- Persiste a irregularidade, [...];”

-14.2.10  -  Despesas  com publicidade  e  propaganda  sem

processo licitatório, além de despesas excessivas com rádios comunitárias:

“14.2.10-  Foram  realizadas  despesas  com  Publicidade  e

Propaganda,  no  valor  de R$  635.064,63 (fls.  369/429,  Vol.  I),

despesas  consideradas  elevadas  para  a  Câmara  do  Porte  do

Município de Catalão;

[…]

- ANÁLISE DO DOCUMENTO:

A-  O  valor  total  das  notas  de  empenhos  (R$  863.122,28),  não

conferem com os dados informados ao SICOM (R$ 635.064,63);

B-  Foram realizadas  indevidamente,  despesas  com  Publicidade  e

Propaganda  no  valor  total  de  R$  89.924,00,  com  Rádios

Comunitárias (fl.  440/441,  Vol.  XIX),  verifica-se  que,  as  rádios

comunitárias no Brasil  são emissoras de caráter  público,  sem fins

lucrativos,  fornecem  informações,  discutem  assuntos  de  interesse

local e difundem a produção cultural (entre outras). São regidas pela

lei  9.612/1998,  regulamentada  pelo  decreto  nº  2.615/1998,  a  qual

prevê  seu  funcionamento  somente  em  nome  de  associações

comunitárias  ou  fundações.  A  mesma  lei  exige  que,  as  rádios

sejam  organizações  locais  e  sem  interesse  lucrativo. Assim,

despesas  com  rádios  comunitárias  são  ilegais,  devendo  o

Gestor restituir o erário, os valores das propagandas pagas;

C- Foram realizadas despesas no valor total de R$ 493.364,63, sem

realização de processo licitatório, devendo-se restituir o valor destas
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despesas ao erário  (neste levantamento não estão inclusos os

valores gastos com as rádios comunitárias);

- CONCLUSÃO DA SCMG:

- Persiste a irregularidade,[...];”

-14.2.11 - Despesas com fotos e filmagens muito acima do

valor licitado, caracterizando despesas sem licitação:

“14.2.11- Foram realizadas despesas com  Fotos e Filmagens,  no

valor de R$ 158.267,63 (fls. 430/438, Vol. I), despesas consideradas

elevadas para a Câmara do Porte do Município de Catalão;

[…]

- ANÁLISE DO DOCUMENTO:

A- Os valores dos documentos anexados aos autos divergem entre si

em relação ao valor da despesa;

B- Foram  contratadas  despesas  apenas  no  período  de  1º  de

setembro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (R$ 36.000,00);

C- A proposta vencedora do certame licitatório foi no valor de

R$  36.000,00,  para  prestar  serviços  no  período  de  1º  de

setembro de 2009 a 31 dedezembro de 2009;

- CONCLUSÃO DA SCMG:

- Persiste a irregularidade, [...];”

-14.2.12 - Despesas com locação de aparelhagem de som

muito acima do valor licitado, caracterizando despesas sem licitação:

“14.2.12-  Foram  realizadas  despesas  com  Locação  de

Aparelhagem de Som, no valor de R$ 91.183,75 (fls. 438/444, Vol.

I),  despesas  consideradas  elevadas  para  a  Câmara  do  Porte  do

Município de Catalão;

[…]

- ANÁLISE DO DOCUMENTO:

A- O valor total das notas de empenhos (R$ 104.303,75), divergem

dos dados informados ao SICOM (R$ 91.183,75);

B-  O  contrato  firmado  entre  a  empresa  Rafael  Rosa  Duarte,

decorrente  do  processo  licitatório,  no  valor  de  R$  26.120,00,
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abrange todos os serviços realizados com locação de Som no

exercício, portanto, as demais despesas são ilegais;

- CONCLUSÃO DA SCMG:

- Persiste a irregularidade, se mantém a multa aplicada e imputa-

se débito ao Gestor no valor de R$ 65.063,75;”

-14.2.17  -  Despesas  elevadas  com  locação  de  veículos,

bem  acima  do  valor  licitado,  também  caracterizando  a  assunção  de

despesas sem licitação:

“14.2.17- Foram realizadas despesas com Locação de Veículos no

valor  de  R$ 159.021,39,  despesas  consideradas  elevadas  para  a

Câmara do Porte do Município de Catalão (fls. 038/043, Vol. II);

- ANÁLISE DO DOCUMENTO:

-  Não  foi  anexado  aos  autos,  documento  demonstrando  a

necessidade, legalidade e o interesse público para a realização

das despesas;

- CONCLUSÃO DA SCMG:

- Persiste a irregularidade, [...];”

-14.2.18  -  Despesas  injustificadas  com  transporte  de

pessoal  à  luz  da  necessidade  e  do  interesse  público,  sem  constar  as

pessoas beneficiadas e as rotas percorridas:

“14.2.18- Foram realizadas despesas com  Transporte de Pessoal

no valor de R$ 48.489,00 (fls. 044/048, Vol. II);

[...]

- ANÁLISE DO DOCUMENTO:

A- Não foram anexados aos autos os seguintes documentos:

A.1-  Justificativa da necessidade e o interesse público para a

realização das despesas;

A.2-  Relatório demonstrando as pessoas beneficiadas com as

despesas e as rotas percorridas;

A.3- Processo licitatório;
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- CONCLUSÃO DA SCMG:

- Persiste a irregularidade, [...];”

-14.2.21 - Contratação de obra de prevenção de incêndios

julgada ilegal pelo TCM-GO, constatado o superfaturamento:

“Acórdão 02147/2012, item 14.2.21:

14.2.21-  Foi  realizada  despesa  com,  Obra  de  Prevenção  de

Incêndios, no valor de R$ 105.920,60 (fl. 054, Vol. I);

ANÁLISE DO DOCUMENTO:

- O contrato da despesa foi registrado por meio do Acórdão AC-

ID/IM nº 6677/10, e imputado débito no valor de R$ 24.603,97 (fl.

413/416, Vol. XIX);

- CONCLUSÃO DA SCMG:

- Persiste a irregularidade, e se mantém a multa aplicada;

“Acórdão 08943/2014, item 14.2.21:

DA  ANÁLISE:  Constata-se  que  o  contrato  firmado  com  CAF

Construções  e  Comércio  Ltda.,  autuado nesta  Casa  sob o  nº

09749/2009,  tendo  como  objeto  “a  execução  de  obra  de

prevenção e combate a incêndios”, no valor de R$ 105.920,60,

que foi  julgado  ILEGAL,  consoante  Acórdão  AC  –  ID/IM  nº

06677/2010 (fls. 335-338 do vol. 6 – FASE 3), e imputado débito no

valor de R$ 24.603,97, decorrente de superfaturamento do objeto

contratado. Constata-se,  também,  que  não  foi  autuado  qualquer

recurso visando à reforma da decisão contida no Acórdão AC – ID/IM

nº 06677/2010,  motivo pelo qual a Secretaria de Recursos conclui

pela permanência da falha, entretanto o débito imputado deverá surtir

efeitos naqueles autos. ”
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-14.2.23  -  Despesas  com  ligações  telefônicas  realizadas

sem licitação e com valores exacerbados:

“14.2.23-  Foram realizadas despesas com,  Ligações Telefônicas,

no valor de R$ 106.197,02 (fls. 058/064, Vol. II), sendo:

- Telefonia convencional, no valor de R$ 41.033,35;

- Telefonia Voip, no valor de R$ 65.163,67;

[...]

- ANÁLISE DO DOCUMENTO:

A- Para as despesas realizadas com telefonia convencional:

A.1- Não foram anexados aos autos:

A.1.1- Relatório mensal das despesas com telefones fixos, por linha,

indicando a quantidade e o número das linhas, o valor da fatura, e os

usuários;

A.1.2- Ato da mesa diretora que regulamentou o uso dos telefones

móveis;

A.1.3- Processo licitatório para as despesas com telefones móveis;

A.2- Segundo  orientações  contidas  na  ata  da  Reunião  do  Grupo

Técnico do TCM, realizada em 13/08/2009, considera-se compatível

gastos  com  ligações  telefônicas  no  exercício,  o  valor  de  R$

26.600,00. Assim, deve-se levar a débito do Gestor, o valor de  R$

14.433,35 (para os cálculos foi considerada uma linha telefônica,

em virtude do Gestor não ter anexado aos autos os documentos

solicitados);

B- Para as despesas realizadas com telefonia Voip:

- O Gestor não anexou aos autos os documentos de controle das

ligações,  instrumento  imprescindível  para  atestar  se  as  despesas

foram  realizadas  exclusivamente  nos  trabalhos  administrativos

inerentes  ao  Poder  Legislativo,  e  de  competência  das  pessoas

beneficiadas. Motivo pelo qual, se deve levar a débito do Gestor o

valor de R$ 65.163,67;

- CONCLUSÃO DA SCMG:

- Persiste a irregularidade, [...];”
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-14.2.25  -  Despesas  irregulares  com  a  aquisição  de

equipamentos de informática, sem licitação:

“ Acórdão 02147/2012, item 14.2.25:

14.2.25- Foram realizadas despesas com,  Informática, no valor de

R$ 165.250,70 (fl. 073/088, Vol. II)

[...]

- ANÁLISE DO DOCUMENTO:

A- Não foram anexados aos autos os seguintes documentos:

A.1- Relatório  detalhado,  indicando  os  locais  onde  foram

empregados os materiais/serviços;

A.2- Relatório  demonstrando  a  quantidade  de  computadores

existentes no exercício anterior (2008);

B- Foram  realizadas  despesas  no  valor  de R$  99.250,70,  sem

realização de processo licitatório;

- CONCLUSÃO DA SCMG:

- Persiste a irregularidade, [...];”

“Acórdão 08943/2014, item 14.2.25:

Em que pese o fato das despesas terem sido pulverizadas em

vários  objetos,  a  Secretaria  de  Recursos  constatou  que  as

realizadas  com  aquisição  de  equipamentos  (computadores,

modem, impressoras, monitores) totalizaram o montante de R$

23.241,00  e  deveriam  ter  sido  precedidos  de  licitação.

Especificamente em razão desse fato, a Secretaria de Recursos

conclui por manter a falha apontada.”

-14.2.27  -  Despesas  com  aquisição  de  materiais  de

expediente sem licitação:

“Acórdão 02147/2012, item 14.2.27:
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14.2.27-  Foram realizadas despesas com  Aquisição de Materiais

de  Expediente,  no  valor  de  R$  331.814,83 (fl.  094/120,  Vol.  II).

Despesas  consideradas  elevadas  para  a  Câmara  do  porte  do

município de Catalão;

[...]

- ANÁLISE DO DOCUMENTO:

A- Verifica-se  que  foi  gasto  uma  média  mensal  no  valor  de  R$

27.651,23 com materiais de expediente;

B- O  valor  total  dos  documentos  anexados  aos  autos  (R$

262.164,29), não conferem com os dados enviados ao SICOM  (R$

331.814,83), gerando uma diferença no valor de R$ 69.650,54;

C- Não foram anexados aos autos os seguintes documentos:

C.1- Processo licitatório e contratos;

C.2- Relatório demonstrando o estoque dos materiais em 31/12/2008

e 31/12/2009;

C.3- Relatório detalhado demonstrando os materiais gastos em cada

departamento da Câmara Municipal no exercício de 2009;

- CONCLUSÃO DA SCMG:

- Persiste a irregularidade, [...];”

“Acórdão 08943/2014, item 14.2.27:

Em  que  pese  à  colocação  acima,  uma  vez  que  não  foram

apresentados os respectivos procedimentos licitatórios antecedendo

as  despesas  então  discriminadas,  que  suplantaram  o  limite  para

licitação,  associado  ao  fato  de  que,  segundo  informações

apresentadas pela SCMG,  o valor total dos documentos fiscais

anexados ao balancete, de R$ 262.164,29,  não confere com os

dados enviados ao SICOM, ou seja, com as despesas realizadas

no  valor  de  R$  331.814,83,  gerando  uma  diferença  de  R$

69.650,54 desprovidos de documentação legal, razão pela qual a

Secretaria  de  Recursos  conclui  pela  permanência  da  falha

apontada.”
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-14.2.28  -  Despesas  irregulares,  sem comprovação  legal,

com aquisição de gêneros alimentícios e bebidas:

““Acórdão 02147/2012, item 14.2.28:

14.2.28- Foram realizadas despesas com,  Aquisição de Gêneros

Alimentícios e Bebidas no valor  de  R$ 144.318,96 (fls.  457/459,

Vol. I e 122/131, Vol.II);

[...]

- ANÁLISE DO DOCUMENTO:

A- Verifica-se  que  foi  gasto  uma  média  mensal  no  valor  de  R$

12.026,58 com lanches;

B- O Gestor anexou às fls. 002/199, Vol. XIX notas de empenhos e

notas fiscais no valor total de R$ 130.211,69;

C- O Gestor não anexou aos autos os seguintes documentos:

C.1- Processo licitatório e contrato;

C.2-  Relatório  detalhado  das  pessoas  beneficiadas  e  locais  onde

foram empregados os materiais;

C.3- Relatório justificando a necessidade e o interesse público para a

realização das despesas;

D-  O  valor  total  dos  documentos  anexados  aos  autos  (R$

130.211,69), não conferem com os dados enviados ao SICOM  (R$

144.318,96);

- CONCLUSÃO DA SCMG:

-  Persiste  a  irregularidade,  se  mantém  a  multa  aplicada  e

imputase débito ao Gestor no valor de R$ 144.318,96;”

“Acórdão 08943/2014, item 14.2.28:

Em  que  pese  o  fato  da  Secretaria  de  Recursos  entender  que,

existindo  dotação  orçamentária  e  disponibilidade  financeira,  as

despesas com o fornecimento de coffee breaks, lanches ou refeições

élegítima  quando  destinada  a  eventos  relacionados  às  atividades

institucionais  realizadas  pelo  Poder  Legislativo,  uma  vez  que  foi

apontado  pela  SCMG  que  o  Gestor  anexou  somente  notas  de

empenhos  e  notas  fiscais  no  valor  total  de  R$  130.211,69  (fls.
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002/199,  Vol.  XIX), restando  desacobertadas  de  comprovação

legal despesas no valor de R$ 14.107,27, conclui por mantida a

falha apontada.”

Nesse contexto,  tem-se que  a frustração ao procedimento

licitatório, a sua dispensa imotivada, e a má gestão dos recursos públicos

constituem  irregularidades  insanáveis  que  configuram,  em  tese,  atos

dolosos  de improbidade  administrativa  de forma a  atrair  a  incidência  da

inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC 64/90.

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

“Inelegibilidade.  Rejeição  de  contas.  1.  Frustrar  a  Iicitude  de

processo  licitatório  ou  dispensá-lo  indevidamente  constitui

irregularidade insanável que configura, em princípio, ato doloso

de  improbidade  administrativa,  a  atrair  a  incidência  da

inelegibilidade prevista  no art.  1,  i,  g,  daLei  Complementar  n°

64/90.  2.  Não  basta  a  mera  propositura  de  ação  desconstitutiva,

sendo  necessária  a  obtenção  de  provimento  judicial,  mesmo  em

caráter provisório, suspendendo os efeitos da decisão que rejeitou as

contas. Agravo regimental não provido. (AgR-REspe n° 185-24/PR,

Rei.  Ministro  ARNALDO  VERSIANI,publicado  na  sessão  de

25.9.2012)”

“Eleições  2014.  [...].  Registro  de  candidatura.  Causa  de

inelegibilidade. Artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar

nº 64/90. [...]  1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de

que  o  provimento  do  recurso  de  revisão  perante  o  Tribunal  de

Contas  e  a  consequente  aprovação  das  contas  afastam  a

inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, bem como a

obtenção  de  liminar,  hipóteses  não  verificadas  na  espécie.

Precedentes. 2.  Segundo entendimento deste Tribunal Superior,

o  descumprimento  nas  disposições  da  Lei  de  Licitações

configura  ato  doloso  de  improbidade  administrativa  apto  a

atrair a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. No

22



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

caso,  tem-se que a Segunda Câmara do TCE/BA desaprovou as

contas referentes ao Convênio nº 08/2008, por considerar irregular a

contratação da empresa Arquitetônica Construções Ltda. pelo então

gestor,  devido  à  não observância  dos  ditames da legislação  que

rege  a  matéria,  tendo  havido  a  desconsideração  de  empresas  e

valores  cotados  para  a  realização  da  obra  e  a  contratação  de

empresa por preço superior ao cotado no mercado, sem apresentar

justificativas  para  tanto.  [...]”  (Ac.  de  13.11.2014  no  AgR-RO  nº

79571, rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura.)

“[...] Registro de candidatura. Deputado estadual. Indeferimento.

Art.  1º,  I,  g,  da  LC  nº  64/1990  (redação  dada  pela  LC  nº

135/2010).  [...]  Rejeição  de  contas  de  gestão.  Prefeito.  [...]

Configuração  de  ato  doloso  de  improbidade  administrativa.

Maior eficiência na realização dos gastos públicos. Adequação

das condutas às diretrizes normativas balizadoras da atuação

dos  responsáveis  pela  gestão  das  despesas  públicas.

Interpretação inequívoca da cláusula final da alínea g. [...] 6.  A

incidência  da hipótese de inelegibilidade  prevista  na alínea g do

inciso  I  do  art.  1º  da LC nº  64/90 pressupõe:  (i)  o  exercício  de

cargos ou funções públicas; (ii) contas rejeitadas; (iii) irregularidade

insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa;

(iv) decisão irrecorrível do órgão competente; e (v) inexistência de

decisão judicial que suspenda ou anule a decisão que rejeitou as

contas.  7.  In  casu,  a)  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Santa

Catarina consignou a ocorrência de causa da inelegibilidade contida

no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990, ante a existência

de  irregularidades  decorrentes  de  vícios  substanciais  insanáveis,

constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado, com imputação de

multa alusiva ao exercício de 2004, período em que o candidato era

Presidente da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de

Brusque  (CODEB).   b)  As  impropriedades,  em  seu  conjunto,

demonstraram a ineficiência do gestor e sua irresponsabilidade

no  trato  da  coisa  pública,  especialmente  por  infringir  os

princípios  constitucionais  reitores  da  administração  pública,

conduzindo à  constatação de que os vícios  contêm nota de
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improbidade. c)  A  Corte  de  Contas  representou  ao  Ministério

Público  para  subsidiar  a  adoção  das  medidas  necessárias  à

coibição  de  eventuais  crimes,  o  que  evidencia  a  gravidade  das

irregularidades  apuradas,  com  patente  violação  aos  princípios

constitucionais  da legalidade,  da moralidade e da impessoalidade

(CRFB/88, art. 37, caput). 8.  Agravo regimental desprovido.”  (Ac.

de 2.12.2014 no AgR-RO nº 47153, rel. Min. Luiz Fux.)

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

requerido,  enquanto  gestor  da  Câmara dos  Vereadores  de Catalão  em 2009,

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 acima do limite legal sem licitação, em clara violação aos

dispositivos da Lei de Licitações (ou seja, praticando irregularidades insanáveis

que, em tese, configuram ato doloso de improbidade administrativa), razão pela

qual 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.
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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)

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,
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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 requerido configuram-se como insanáveis e ato doloso 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). 

II – DA AUSÊNCIA DE DECISÃO SUSPENDENDO OS EFEITOS DO ACÓRDÃO

DEFINITIVO DO TCM-GO

Em  pesquisas  realizadas  por  esta  Procuradoria  Regional

Eleitoral foi possível verificar que o requerido, nas Eleições Municipais de 2016,

obteve liminar proferida nos autos do  Processo nº 5099844.91 proveniente do

Juízo  da  1ª  Vara  da  Fazenda  Pública  Estadual  (decisões,  em  anexo),

suspendendo os efeitos das decisões proferidas no processo 04331/2010.

Contudo, a referida decisão liminar foi reformada/cassada em

sede de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Goiás, o

qual foi provido pela Quarta Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do TJGO

em 6 de dezembro de 2016.

Com  efeito,  da  análise  do  acórdão  proferido  nos  autos  do

Agravo  de Instrumento nº 514467.30.2016.8.09.0000 é possível  inferir  que o

referido órgão jurisdicional de 2º grau, nos termos do voto do relator, reformou a

decisão  liminar  de  primeiro  grau  e  revogou  a  suspensão  deferida  em

antecipação de  tutela,  mantendo os efeitos  das decisões proferidas pelo

TCM no processo 04331/2010.
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Desta forma não há falar em suspensão dos efeitos do acórdão

proferido  pelo  TCM-GO,  não  tendo  a  Procuradoria  Regional  Eleitoral

conhecimento de nenhuma decisão suspensiva da eficácia da referida decisão

definitiva do órgão de contas.

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 )
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“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

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)

IV – DA APLICAÇÃO DA LC Nº 135/2010 (LEI DA FICHA LIMPA) A FATOS

ANTERIORES A SUA ENTRADA EM VIGOR

A inelegibilidade não possui natureza jurídica de pena/sanção,

mas se trata apenas de um requisito, ou seja, uma condição, para que o cidadão

possa  ocupar  cargos  eletivos  da  maior  relevância  para  a  sociedade,  visando

proteger e assegurar a própria legitimidade do sistema democrático e a probidade

administrativa, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal1.

Além  disso,  as  condições  de  elegibilidade  e  as  causas  de

inelegibilidade devem ser  aferidas no momento  da formalização do pedido de

registro da candidatura (art. 11, § 10º, da Lei nº 9.504/97). Assim, as hipóteses de

inelegibilidade previstas na LC 135/2010 são aferidas no momento do registro de

candidatura,  aplicando-se  inclusive  às  situações  configuradas  antes  de  sua

entrada em vigor. Não se trata de dar aplicação retroativa à lei, porquanto essa

1 STF: “Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, de aplicação da lei de
inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigencia.” (STF
- MS 22.087/DF, rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 10/05/1996, p. 15.132)  
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está sendo aplicada em registros de candidaturas posteriores à sua entrada em

vigor, e não a registros de candidatura passados.

Nesse sentido, o STF decidiu no julgamento das ADCs nºs 29

e 30,  rel.  Min. LUIZ FUX, com efeito  erga omnes  e eficácia vinculante, que é

constitucional  a  aplicação das hipóteses de inelegibilidade previstas  na LC nº

135/2010 (Lei da Ficha Limpa) a fatos anteriores a sua entrada em vigor. Confira-

se:

“(...) A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico -

constitucional  e legal  complementar  -  do  processo eleitoral,  razão

pela  qual  a  aplicação  da  Lei  Complementar  nº  135/10  com  a

consideração  de  fatos  anteriores não  pode  ser  capitulada  na

retroatividade vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição, mercê de

incabível a invocação de direito adquirido ou de autoridade da coisa

julgada  (que  opera  sob  o  pálio  da  cláusula  rebus  sic  stantibus)

anteriormente  ao  pleito  em  oposição  ao  diploma  legal

retromencionado;  subjaz  a  mera adequação  ao sistema normativo

pretérito  (expectativa  de  direito).  (...)”  (STF -  ADC 29,  Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2012, PROCESSO

ELETRÔNICO  DJe-127  DIVULG  28-06-2012  PUBLIC  29-06-2012

RTJ VOL-00221-01 PP-00011)

O referido entendimento foi reafirmado pelo STF no julgamento

do  AgR  no  RE  nº  1028574/SC,  rel.  Min.  EDSON  FACHIN,  2ª  Turma,  j.

19/06/2017, DJe de 31/07/2017; e no  RE-RG nº 929.670/DF, red. para acórdão

Min.  LUIZ  FUX,  Plenário,  j.  04/10/2017,  sendo  que  nesse  último  precedente

assentou-se que a tese jurídica firmada na ADC nº 29/DF é aplicável inclusive na

hipótese da alínea “d” do inciso I  do art.  1º  da Lei  Complementar  64/90,  não

havendo ofensa à coisa julgada. 

Na mesma esteira, é pacífica a jurisprudência do TSE sobre o

tema, conforme se infere do seguinte precedente, verbis: 
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“RECURSO  ORDINÁRIO.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.

INELEGIBILIDADE.  CONDENAÇÃO  CRIMINAL.

CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010.

ART.  1º,  I,  E,  DA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  64/90.

CARACTERIZAÇÃO.  1.   No julgamento das ADCs 29 e 30 e da

ADI  4.578,  o  STF  assentou  que  a  aplicação  das  causas  de

inelegibilidade  instituídas  ou alteradas  pela  LC nº  135/2010  a

fatos anteriores à sua vigência não viola a Constituição Federal.

2.   Por ter o agravante sido condenado, por decisão transitada em

julgado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e drogas

afins,  cuja  pena  privativa  de  liberdade  foi  extinta  pelo  integral

cumprimento da pena em 8.3.2010, está ele inelegível nos termos do

art.  1º,  I,  e,  7,  da LC nº 64/90. Agravo regimental  a que se nega

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

27434, Acórdão de 23/09/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES

DA  SILVA,  Publicação:  PSESS  -  Publicado  em  Sessão,  Data

23/09/2014)

Destarte, as causas de inelegibilidades instituídas ou alteradas pela

LC  nº  135/2010  aplicam-se  a  fatos  anteriores  à  sua  vigência,  encontrando-se  o(a)

requerido(a) atualmente inelegível por força do disposto art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei

Complementar nº 64/90.

V – PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

a) seja o requerido notificado 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  de  trânsito  em
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julgado  do  Processo nº 4331/2010  relativo às contas de gestão do requerido

como  Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de  Catalão/GO,  referente  ao

exercício de 2009 (Acórdão nº 02147/2012 e  Acórdão nº 08943/2014),  e sua

respectiva juntada aos autos; 

c) após  o  regular  trâmite  processual,  seja  indeferido em

caráter definitivo o pedido de registro de candidatura do requerido. 

Goiânia, 16 de agosto de 2018

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS

Procurador Regional Eleitoral
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