
PR-GO-00015835/2018 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

PPE Nº 1.18.000.000877/2018-48

 PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 329/2018

Trata-se  de  Procedimento  Preparatório  Eleitoral  –  PPE 

objetivando apurar e prevenir a prática de conduta vedada prevista no art. 73, § 

10, da Lei nº 9.504/97 e de abuso de poder político  (art.  22 da LC 64/90) por 

parte do Exmo. Sr. Governador do Estado de Goiás MARCONI PERILLO e de 

outros  agentes  públicos  em face  da  implementação  e  início  de  execução  do 

programa  social  “ICMS  Cidadão”,  instituído  pela  Lei  nº  19.947,  de  29  de 

dezembro de 2017, que foi lançado na cerimônia oficial do dia 31/01/2018, e teria 

sua execução iniciada neste ano eleitoral de 2018.

Como diligências  iniciais,  foram requisitadas  informações  ao 

Governador MARCONI PERILLO e  expedida  recomendação para a suspensão 

imediata do referido programa social, bem como foi cientificado e facultado ao 

Vice-Governador JOSÉ ELITON a apresentação de defesa/justificativa, tendo em 

vista ser notório pré-candidato ao Governo do Estado de Goiás, e ter participado 

e discursado no evento de lançamento do referido programa social.

O  Governador  MARCONI  PERILLO,  assistido  pelo 

Procurador-Geral  do  Estado,  encaminhou  o  Ofício  nº  56/2018  à  PRE/GO 

defendendo a legalidade da implementação do programa social “ICMS Cidadão” 

no  ano  eleitoral  de  2018,  por  entender  ser  apenas  um  “benefício  extra”  do 

programa  social  “Novo  Programa  Renda  Cidadã”  instituído  pela  Lei  nº 

19.947/2017, e que não se trataria de simples distribuição gratuita de valores ou 

benefícios por parte da administração, mas de aperfeiçoamento de uma política  

pública já em execução orçamentária nos anos anteriores. Assim, sustenta que o 
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programa “ICMS Cidadão” não tem por objetivo burlar o disposto no art. 73, § 10, 

da Lei nº 9.504/97, não tendo o benefício natureza de isenção fiscal.

Entretanto, afirmou que por dificuldades de implementação das 

rotinas do programa “ICMS Cidadão” em curto espaço de tempo, estas seriam 

implementadas  apenas  no  mês  de  abril,  sendo  que  “para  evitar  polêmicas 

desnecessárias,  a  título  de    precaução  ,  as  autoridades  públicas  envolvidas  

entenderam  por  bem  suspender  a  execução  do  programa até  que  haja  um 

pronunciamento definitivo dos órgãos competentes.”

Além  disso,  o  Exmo.  Sr.  Governador  MARCONI  PERILLO 

prestou as seguintes informações objeto da requisição ministerial: 

“(a.1) o  Governador  do  Estado  apenas  encaminhou  o  projeto  de  lei 

desenvolvido  na Secretaria  da Fazenda à Assembleia  Legislativa por 

entender  que  a  proposta  convergia  para  o  interesse  público.  O 

programa "ICMS Cidadão" não chegou a ser implementado, pois as 

rotinas  administrativas  ainda  estavam  sendo  definidas  no  âmbito  da 

Secretaria Cidadã, da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Gestão 

e Planejamento.

(a.2) a  execução  do  programa  ainda  não  teve  início.  O primeiro 

pagamento estava previsto para o mês de abril deste ano, mas foi 

suspenso diante da recomendação do Ministério Público Eleitoral.

(a.3) ainda  não  houve  beneficiários  no  aludido  programa.  A 

projeção  era  que  as  70.587  famílias atualmente  atendidas  pelo 

"Programa Renda Cidadã"  poderiam ser beneficiadas com o "ICMS 

Cidadão" ao exigir a inclusão do CPF nos documentos fiscais quando 

da aquisição de mercadorias, bens ou serviços.

2
Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás - Procuradoria Regional Eleitoral

Avenida Olinda, Quadra G, lote 02, Park Lozandes
Goiânia – GO – CEP: 74.884-120 – Fone: (62) 3243-5400



PR-GO-00015835/2018 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

(a.4) a previsão do impacto financeiro no exercício de 2018 era de 

R$  62.400.000,00  (sessenta  e  dois  milhões  e  quatrocentos  mil 

reais).

(a.5) até  o  presente  momento  não  foi  despendido  nenhum  valor 

com o programa.”

Por fim, em razão das informações prestadas, o Exmo. Sr. 

Governador defende que não houve a prática de qualquer ato ilícito capaz de 

afetar  a normalidade e a legitimidade das eleições a serem realizadas no fim 

deste ano, razão pela qual requer o arquivamento do PPE.

O  Exmo.  Sr.  Vice-Governador  JOSÉ  ELITON  apresentou 

defesa, por meio do Ofício nº  02/2018-Gab, sustentando, em suma, quanto ao 

programa social “ICMS Cidadão”, que “não teve qualquer participação na edição  

da referida lei nem da criação de qualquer ato atinente a implantação do mesmo ”, 

sendo que “não comandava o Executivo à época da Edição da Lei, não tendo 

qualquer poder  direto  sobre as questões pontuadas na recomendação sob  

resposta.”  Por fim, aduz que “conforme informado pela Secretaria de  Estado 

da  Fazenda,  o  projeto  denominado  ICMS  Cidadão  não  foi  executado  na  

presente gestão.”  Assim, afirma que não há que se falar em violação ao art. 

73, § 10, da Lei nº 9.504/97, requerendo o arquivamento do PPE.

É o relatório.

Da  detida  análise  da  defesa  apresentada  pelo  Exmo.  Sr. 

Governador MARCONI PERILLO, por meio do  Ofício nº 56/2018,  entendo que 

não merece acolhida a primeira justificativa apresentada de que a implementação 

do programa social  “ICMS Cidadão”  no  ano eleitoral  de  2018  não acarretaria 

violação ao art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
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Nesse ponto,  reafirmo todos os fundamentos apresentados 

na Recomendação nº 20/2018, verbis:

“Considerando que  o  §  10  do  art.  73  da  Lei  nº  9.504/97 

prescreve  que  “no  ano  em  que  se  realizar  eleição,  fica  proibida  a  

distribuição  gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  parte  da  

Administração  Pública,  exceto  nos  casos  de  calamidade  pública,  de  

estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já  

em  execução  orçamentária  no  exercício  anterior, casos  em  que  o  

Ministério  Público  poderá  promover  o  acompanhamento  de  sua  

execução financeira e administrativa.”

Considerando que  chegou  ao  conhecimento  do  Ministério 

Público  Eleitoral,  por  meio  de informações contidas  no site oficial  do 

Governo do Estado de Goiás na internet e de matérias divulgadas na 

imprensa, que o Exmo. Sr. Governador MARCONI PERILLO lançou no 

dia 31/01/2018 o programa social “ICMS Cidadão”, no qual é concedida 

isenção tributária do ICMS às  famílias cadastradas no Renda Cidadã, 

devolvendo no cartão magnético todo o imposto destacado nas compras 

feitas no mês pelo beneficiário, desde que este solicite o CPF na nota;

Considerando que o referido programa social “ICMS Cidadão” foi 

instituído pela  Lei  nº  19.947,  de  29  de  dezembro  de  2017,  que 

acrescentou o  inciso  IV  do  art.  6º  da  Lei  nº  19.319,  de  19.139,  de 

23/05/2016,  estabelecendo  novo  benefício  de  isenção  tributária  de 

ICMS inexistente anteriormente; ou seja, implementado originariamente 

apenas no ano eleitoral de 2018;

Considerando que a circunstância de o  programa social “ICMS 

Cidadão”, instituído pela Lei nº 19.947/2017, ter sido inserido no bojo de 

outro programa social, qual seja, o “Novo Programa Renda Cidadã” (Lei 

nº  19.319/2016),  não  descaracteriza sua natureza de  novo programa 

social para fins da vedação prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, 

haja  vista  implementar  benefício  fiscal  de  ICMS  inexistente 

anteriormente;
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Considerando que a ressalva do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 

é fundado no princípio da continuidade da administração pública, tem-se 

que  para  sua  incidência  o  benefício concedido  pela  Administração 

Pública,  mediante  programa  social  instituído  por  lei,  deve  ter  sido 

implementado e estar em execução no ano anterior às eleições; não se 

admitindo  para  burlar  essa  exceção  legal  o  uso  de  programa  social 

“guarda chuva” para a criação e implementação  de novos benefícios 

aos eleitores durante o ano eleitoral;  

Considerando que  uma  circunstância que  evidencia  de  forma 

cristalina que o  “ICMS Cidadão” (benefício de isenção fiscal de ICMS) 

trata-se de novo programa social implementado apenas no ano eleitoral 

de  2018,  é  o  fato  de  que  foi  realizado  grande  evento  para  o  seu 

lançamento promovido  pelo  Governo  do  Estado  de  Goiás,  no  dia 

31/01/2018, com presença de  autoridades e de  beneficiários, inclusive 

com  discursos  de  laçamento feitos  pelo  Governador  MARCONI 

PERILLO e pelo Vice-Governador JOSÉ ELITON1;

Considerando que  o  próprio  Governador MARCONI  PERILLO 

reconheceu expressamente no seu  discurso lançamento que o “ICMS 

Cidadão” trata-se de  programa social pioneiro, com caráter de  política 

de distribuição de renda: “Outros programas nossos foram base para  

programas nacionais, e eu tenho certeza que este que lançamos hoje,  

pioneiro no Brasil, será também uma base, uma vitrine para que o Brasil  

adote  essa política de distribuição de renda. Estamos dando mais um 

passo  no  sentido  de  construir  uma  sociedade  mais  justa  e  mais  

moderna”, afirmou2. 

Considerando que o TSE já assentou que “a norma do § 10 do 

artigo 73 da Lei nº 9.504/1997 é obstáculo a ter-se, no ano das eleições,  

o implemento de benefício fiscal referente à dívida ativa do Município  

bem como o encaminhamento à Câmara de Vereadores de projeto de  

lei,  no  aludido  período,  objetivando  a  previsão  normativa  voltada  a  

1 Disponível em: <http://www.casacivil.go.gov.br/post/ver/226861/governo-lanca-programa--icms-cidadao> 
Acesso em: 22/03/2018 (site oficial do Governo do Estado de Goiás na internet).
2 Disponível em: <https://diariodegoias.com.br/cidades/99926-marconi-icms-cidadao-sera-
base-para-brasil-adotar-como-politica-de-distribuicao-de-renda> Acesso em 22/03/2018

Disponível em: <http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/index.php/post/ver/226859/icms-
cidadao-sera-vitrine-para-o-pais> Acesso em: 22/03/2018
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favorecer  inadimplentes.”  (Consulta  nº  153169/DF,  rel.  Min.  MARCO 

AURÉLIO, DJe 28/10/2011); 

Considerando que o caráter de programa social de transferência 

de renda do “ICMS Cidadão”, mediante isenção praticamente integral do 

ICMS devido no mês pelos  beneficiários, também foi  reconhecida no 

discurso  do  Superintendente  Executivo  da  Receita,  Sr.  ADONÍDIO 

NETO  VIEIRA  JÚNIOR,  conforme  divulgado  na  página  oficial  da 

SEFAZ-GO:  “o  limite  de  R$  73,70  a  ser  devolvido  representa  

praticamente  a  isenção  integral  do  imposto  no  mês,  garantindo  

transferência  de  renda às  famílias  em  situação  de  vulnerabilidade  

econômica”3;

Considerando que “a previsão de impacto financeiro é da ordem 

de R$ 62,4 milhões para o exercício de 2018, que será custeado pelo  

Fundo de Proteção Social  do Estado de Goiás  (Protege Goiás),  que  

recentemente recebeu um reforço em sua previsão de receita, com a  

edição do Decreto nº 9.075, de 23 de outubro de 2017”, sendo que “o 

cálculo  consta  de  projeto  de  lei  proposto  pelo  governador  à  

Assembleia”, conforme divulgado no site oficial da SEFAZ/GO4; 

Considerando que o referido benefício fiscal de ICMS promovido 

pelo programa social “ICMS Cidadão”, instituído apenas no ano eleitoral 

de 2018, em contrariedade ao disposto no  § 10 do art.  73 da Lei  nº 

9.504/97,  possui  grande  impacto  eleitoral,  haja  vista  que  beneficia 

diretamente cerca  de  100  mil  (cem  mil)  famílias  carentes,  que  se 

sentem  agraciadas pela  concessão do benefício  fiscal  em pleno  ano 

eleitoral,  o  que  evidentemente  quebra  de  forma  grave  e  concreta  a 

isonomia da disputa eleitoral;

Considerando que o Exmo. Sr. Governador MARCONI PERILLO 

é notório pré-candidato ao cargo de Senador pelo Estado de Goiás e o 

Exmo.  Sr.  Vice-Governador  JOSÉ  ELITON  JÚNIOR  é  notório  pré-

candidato ao cargo de Governador do Estado de Goiás, e, ao que tudo 

indica, são possíveis responsáveis e beneficiários pela conduta ilícita, 

inclusive  tendo  ambos  participado  e  discursado  no  evento  de 

3 Ibidem.
4 Disponível em: <http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/index.php/post/ver/226204/icms-cidadao-beneficiara-
mais-de-70-mil-familias> Disponível em: 23/03/2018
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lançamento  do programa social  “ICMS Cidadão”,  conforme informado 

no site oficial da Casa Civil do Governo do Estado de Goiás5;

Considerando que o abuso de poder político e econômico (art. 

22,  XVI,  da  LC  64/90)  também  pode  caracterizar-se  por  atos  ilícitos 

anteriores  ao período eleitoral,  ainda que a AIJE somente  possa ser 

proposta após a formalização de registro de candidatura (TSE - RO nº 

1362, Rel.  Desig.  Min.  CARLOS BRITTO, DJe de 06/04/2009; RO nº 

938324,  Rel.  Min.  FÁTIMA  NANCY  ANDRIGHI,  DJe  de  01/08/2011; 

AgRO nº 10520, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/02/2016);

Considerando que  podem  sofrer  a  sanção  de  cassação  do 

registro  ou  diploma  tanto  os  responsáveis  pela  conduta  ilícita,  como 

também  os  candidatos  meramente  beneficiários,  sendo  apenas  a 

sanção de inelegibilidade de caráter pessoal ao responsável (TSE - RO 

nº 406492, Rel. Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, DJe de 13/2/2014 e RO 

nº 29659, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/09/2016);

Considerando que caso a  conduta vedada prevista no  § 10 do 

art.  73  da  Lei  nº  9.504/97  não  seja  cessada  imediatamente,  poderá 

assumir elevadíssima gravidade, em face de sua ampla abrangência no 

eleitorado  (cerca  de  cem  mil  famílias  carentes,  pelas  matérias 

divulgadas), com a possível caracterização de abuso de poder político e 

econômico (art. 22, XVI, da LC 64/90);

Considerando que a dimensão e a gravidade da conduta vedada 

são essenciais para a dosimetria das sanções de multa e/ou cassação 

pela  prática  de  conduta  vedada,  as  quais  possuem  caráter 

independente  e autônomo,  reservando-se a segunda apenas para os 

casos que assumam maior gravidade (§§§ 4º, 5º e 8º do art. 73 da Lei 

nº  9.504/97),  razão  pela  qual  a  cessão  imediata de  eventual  ilícito 

eleitoral é deveras importante para evitar-se seu agravamento; 

Considerando que cabe ao Ministério Público Eleitoral,  sempre 

que possível, atuar em caráter preventivo a fim de obstar ou ao menos 

cessar a prática de ilícitos eleitorais, notadamente para evitar que estes 

assumam uma dimensão de maior gravidade a ponto de configurarem 

5 Disponível em: <http://www.casacivil.go.gov.br/post/ver/226861/governo-lanca-programa--icms-cidadao> 
Acesso em: 22/03/2018.
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abuso de poder político e econômico, aptos a ensejar uma cassação de 

mandato eletivo e declaração de inelegibilidade (art. 22, XVI e XIV, da 

LC 64/90), ou ensejarem uma cassação pela prática de conduta vedada 

(§ 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97);”

Com efeito,  ao revés do que sustentado, verifica-se que  o 

programa social “ICMS Cidadão” instituí verdadeiro benefício de isenção fiscal 

com função de transferência de renda à população de baixa renda, o qual não 

foi executado no ano anterior às eleições. Assim, o fato deste novo programa 

social, instituidor de  novo benefício fiscal, ter sido inserido no bojo de outro 

programa social  já existente (“Novo Renda Cidadã”),  não tem o condão de 

afastar o comando normativo do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.

Isso  porque,  não  se  pode  admitir  que  programas  sociais 

existentes  sejam  usados  como  “guarda  chuva”  para  a  criação  e 

implementação de novos programas sociais, instituidores de novos benefícios, 

no ano eleitoral, o que a toda evidência contraria a inteligência do art. 73, § 10, 

da Lei nº 9.504/97.

Ademais, no presente caso, tanto se trata de novo programa 

social que lhe foi atribuído um nome próprio (“ICMS Cidadão”), feito um grande 

evento para o seu lançamento em 31/01/2018, e classificado de “pioneiro” pelo 

Governador  durante  seu  discurso  de  lançamento,  conforme  amplamente 

divulgado.

Destarte,  tem-se  que  eventual  implementação e  início  de 

execução do programa social “ICMS Cidadão”, instituído pela Lei nº 19.947, de 

29 de dezembro de 2017, caracteriza a conduta vedada prevista no art. 73,  § 

10, da Lei nº 9.504/97,  além de  evidenciar  abuso de poder político (art. 22, 

XVI, da LC 64/90), em face de sua ampla dimensão e impacto eleitoral.
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Entretanto,  verifica-se  das  informações  apresentadas  pelo 

Governador MARCONI PERILLO que o programa social “ICMS Cidadão” teria 

o início de sua execução previsto para o mês de abril de 2018, mas que sua 

execução foi  suspensa em  razão  do  acatamento  da  Recomendação  n  º   

20/2018 expedida pelo Ministério Público Eleitoral, razão pela qual não chegou 

a ser implementado o referido programa social. 

Nesse  ponto,  confira-se  o  teor  das  informações 

apresentadas pelo Governador MARCONI PERILLO:

“(a.1) o  Governador  do  Estado  apenas  encaminhou  o  projeto  de  lei 

desenvolvido  na Secretaria  da Fazenda à Assembleia  Legislativa por 

entender  que  a  proposta  convergia  para  o  interesse  público.  O 

programa "ICMS Cidadão" não chegou a ser implementado, pois as 

rotinas  administrativas  ainda  estavam  sendo  definidas  no  âmbito  da 

Secretaria Cidadã, da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Gestão 

e Planejamento.

(a.2) a  execução  do  programa  ainda  não  teve  início.  O primeiro 

pagamento estava previsto para o mês de abril deste ano, mas foi 

suspenso diante da recomendação do Ministério Público Eleitoral.

(a.3) ainda  não  houve  beneficiários  no  aludido  programa.  A 

projeção  era  que  as  70.587  famílias atualmente  atendidas  pelo 

"Programa Renda Cidadã"  poderiam ser beneficiadas com o "ICMS 

Cidadão" ao exigir a inclusão do CPF nos documentos fiscais quando 

da aquisição de mercadorias, bens ou serviços.

(a.4) a previsão do impacto financeiro no exercício de 2018 era de 

R$  62.400.000,00 (sessenta  e  dois  milhões  e  quatrocentos  mil 

reais).
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(a.5) até  o  presente  momento  não  foi  despendido  nenhum  valor 

com o programa.”

Destarte, tendo em vista o  acatamento da recomendação do 

Ministério  Público Eleitoral  com a  suspensão do referido programa social  cuja 

execução seria iniciada apenas em abril  de 2018 (ou seja,  não chegou a ser 

implementado), tem-se que não restou caracterizada a conduta vedada prevista 

no art.  73,  § 10, da Lei nº 9.504/97,  nem a consequente prática de abuso de 

poder político (art. 22, XVI, da LC 64/90).

Portanto,  em  face  do  acatamento  da  Recomendação  nº 

20/2018  expedida  pelo  Ministério  Público  Eleitoral,  ainda  que  fundada  na 

precaução por parte  do gestor  público,  tem-se que o  arquivamento do PPE é 

medida que se impõe. 

Assim,  apenas  caso  sobrevenha  eventual  notícia de 

descumprimento da referida recomendação, o que se espera não ocorrer, é que 

será  o  caso  de  a  Procuradoria  Regional  Eleitoral adotar  eventuais  medidas 

judiciais cabíveis contra os responsáveis e candidatos beneficiários.

Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do presente 

Procedimento Preparatório Eleitoral -PPE. 

Encaminhe-se  os autos à Procuradoria-Geral Eleitoral para 

fins  de  homologação  do  arquivamento,  nos  termos  do  art.  8º,  inciso  I,  da 

Portaria PGR/MPF nº 692/2016.
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Dê-se  ciência aos  Exmos.  Srs.  Governador  MARCONI 

PERILLO  e  Vice-Governador  JOSÉ  ELITON  da  presente  promoção  de 

arquivamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Goiânia, 05 de abril de 2018.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS
Procurador Regional Eleitoral
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