
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DESEMBARGADOR  RELATOR  DO  TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autos nº : 0600490-31.2018.6.11.0000– Classe RRC

Impugnado : José Norberto de Sá Teixeira

Partido/Coligação : Coligação Força da União II - Partido PROS

Relator : Exmo. Dr. Sebastião Barbosa Farias (em substituição)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  meio  da  Procuradora

Regional Eleitoral no Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com fulcro

no art. 127 da Constituição Federal, no art. 3º da LC 64/90 e nos artigos 73 e 74 da LC 75/93,

apresentar, vem apresentar

IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA 

de  JOSÉ NORBERTO DE SÁ TEIXEIRA  ao cargo de  Deputado Estadual,  objeto do

pedido formulado pela Coligação Força da União II - Partido PROS, já qualificado no Pedido

de Registro de Candidatura (RRC) integrado aos autos, conforme razões de fato e de direito

a seguir articuladas.
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I - DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ARTIGO 1º, INCISO I,

ALÍNEA “G”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90

Encontra-se sob o exame dessa Corte o pedido de registro de candidatura (RRC)

para Deputado Estadual do requerido JOSÉ NORBERTO DE SÁ TEIXEIRA, cujo edital foi

publicado no dia 17/08/2018.  

Sucede  que,  como  revela  a  anexa  documentação  acosta  aos  autos,  o  ora

impugnado, é inelegível, nos termos do art. 14, §§ 4º, 9º e 10º da Constituição da República e

da Lei Complementar nº 64/90, vez que incidente na hipótese de inelegibilidade pela rejeição

de contas (art. 1º, I, g, da LC 64/90).

Extrai-se dos documentos que o requerido, na qualidade de proponente do Projeto

Cultural "Cultura de Rio Abaixo", junto à Secretaria de Estado de Cultura do Estado de

Mato  Grosso,  não  prestou  contas  do  Contrato  de  Fomento  à  Cultura  n.º  369/2007/SEC,

publicado  no  DOE  de  21/12/2007,  no  valor  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais).  Os

recursos foram repassados no dia 27/02/2008, o prazo para execução do projeto era de 30

(trinta) dias (28/03/2008) a contar do recebimento dos recursos e o prazo estipulado para a

prestação  de  contas  de  30  (trinta)  dias  após  o  encerramento  do  projeto  cultural

(28/04/2008).

Assim, o ora impugnado consta da lista encaminhada pelo Tribunal de Contas do

Estado de Mato Grosso e disponibilizada no site do TRE-MT em razão da decisão proferida

na Tomada de Contas 48356/2013, com imputação de glosa, conforme Acórdão nº 2.914/2014

– TP:
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SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
JULGAR  IRREGULAR  A  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DO  CONTRATO  DE
FOMENTO  À  CULTURA Nº  369/2007.  RESTITUIÇÃO  DE  VALORES  AOS
COFRES  PÚBLICOS.  DETERMINAÇÃO  AO  ATUAL  GESTOR.
ENCAMINHAMENTO  DE  CÓPIA DOS  AUTOS  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 4.835-6/2013.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos dos artigos
1º, II, e 16, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do  Estado  de  Mato  Grosso),  c/c  o  artigo  156,  §  1º,  da  Resolução  nº  14/2007
(Regimento  Interno  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Mato  Grosso),  por
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  que  acolheu  a  sugestão  do
Conselheiro Substituto Luiz Henrique Lima no sentido de incluir o prazo de 5 anos
na determinação de inabilitação, e de acordo, em parte, com o Parecer nº 7.214/2013
do Ministério Público de Contas, em julgar IRREGULAR as contas do Contrato de
Fomento à Cultura nº 369/2007, nos autos da presente Tomada de Contas Especial,
firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura, gestão, à época, do Sr. João Carlos
Vicente Ferreira, e o proponente, Sr. José Norberto de Sá Teixeira, para realização do
projeto cultural “Cultura de Rio Abaixo”, conforme consta nas razões do voto do
Relator;  determinando ao atual  gestor da Secretaria  de Estado de Cultura que o
proponente  seja  considerado  inabilitado,  pelo prazo  de  5  anos,  junto  àquela
Secretaria e ao Conselho Estadual de Cultura para receber benefícios do Fundo de
Fomento à Cultura do Estado de Mato Grosso, nos moldes contratualmente previstos;
determinando, ainda, aos Srs. José Norberto de Sá Teixeira e João Carlos Vicente
Ferreira, que, solidariamente, restituam aos cofres públicos estaduais, com recursos
próprios,  no  prazo  de  60  dias,  o  valor  de  R$  50.000,00 (cinquenta  mil  reais),
atualizados monetariamente por ocasião do recolhimento pelos índices divulgados
pela SEFAZ-MT. Os prazos determinados  nesta decisão deverão ser  contados da sua
 publicação no Diário Oficial  de Contas  do Tribunal  de Contas  de Mato Grosso,
como estabelecido no artigo 61, II, da Lei Complementar nº 269/2007. Encaminhe-
se cópia  digitalizada  dos  autos  ao  Ministério  Público  Estadual  para  adoção  das
providências que entender cabíveis, conforme artigo 196 da Resolução 14/2007.

Participaram  do  julgamento  os  Conselheiros  DOMINGOS  NETO  e  SÉRGIO
RICARDO,  e  os  Conselheiros  Substitutos  LUIZ  HENRIQUE LIMA,  que  estava
substituindo o Conselheiro ANTONIO JOAQUIM, ISAIAS LOPES DA CUNHA,
que estava substituindo o Conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELLI, e LUIZ CARLOS
PEREIRA, que estava substituindo o Conselheiro HUMBERTO BOSAIPO.  

Presente,  representando  o  Ministério  Público  de  Contas,  o  Procurador  Geral
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WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JÚNIOR

Verifica-se no voto do relator da Tomada de Contas que o julgamento irregular

ocorreu devido à omissão na prestação de contas de Convênio e ao ressarcimento do dano

causado, senão vejamos:

“Como já relatado, este Tribunal, no Acórdão 2.261/2009 determinou no Processo
6.036-4/2009 (contas anuais de 2008), a instauração de Tomada de Contas Especial
pela Secretaria de Estado de Cultura, ante a falta de prestação de contas de diversos
projetos  culturais,  entre  os  quais,  o  objeto  do  contrato  369/2007  intitulado
“Cultura  de  Rio  Abaixo”  sob  a  responsabilidade  do  proponente  Sr.  José
Norberto de Sá Teixeira, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  
Restou também demonstrado que a referida Secretaria de Estado de Cultura concluiu
a Tomada de Contas Especial (TCE) confirmando a inadimplência do proponente
tanto  em  relação  à  prestação  de  contas  quanto  ao  ressarcimento  do  dano
causado. E não havendo quaisquer provas nos autos do cumprimento da obrigação
por  parte  do  proponente,  bem  como  diante  da  falta  de  prestação  de  contas  à
Secretaria de Estado de Cultura e a este Tribunal acerca da aplicação dos valores
recebidos, considero como não prestadas, e, em consequência, irregulares as contas
do  projeto  cultural  em  referência,  ficando  o  responsável  em  situação  de
inadimplência perante este Tribunal de Contas. 

Vale advertir, igualmente, que  não há registro da interposição de eventual

recurso contra o acórdão do órgão de contas. Conforme certidão do TCE-MT, a data final

para  interposição  de  recurso  era  28/01/2015,  sendo  constatado  o  decurso  do  prazo  pelo

próprio parecer do núcleo de certificação e controle de sanções da referida Corte de Contas:

Informa-se que,  através  do Acórdão  n.  2.914/2014-TP,  publicado em 18/12/2014,
foram aplicadas as seguintes sanções:
•  GLOSA  SOLIDÁRIA  de  R$  50.000,00  ao  Sr.  JOÃO  CARLOS  VICENTE
FERREIRA e o Sr. JOSÉ NORBERTO DE SÁ TEIXEIRA.
Quanto  à  GLOSA  de  R$  50.000,00,  aplicada,  o  relatório  técnico  da  Secex  do
respectivo Relator, informa como data de fato gerador, 28/03/2008, que corresponde
ao prazo para apresentação da prestação de contas. Em consonância com a Resolução
Normativa n. 02/2013-TCE/MT, por meio do Sistema de Controle de Sanções,  os
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valores devem ser atualizados a partir da data acima mencionada, utilizando o índice
oficial de inflação (IPCA).
Informa-se,  ainda,  a  constatação  de  prazo  recursal  decorrido,  bem como as
inadimplências  das  sanções,  conforme  Certificação  da  Secretaria  Geral  do
Tribunal  Pleno  (autos  digitais)  e  demonstrativo  de  controle  de  sanções
pecuniárias deste Tribunal (anexo), respectivamente

Ademais,  em consulta  realizada  com o  CPF do candidato  no  endereço  do

TJMT, também não se constatou  suspensão/anulação dos efeitos da decisão do TCE-MT

por decisão do Poder Judiciário.

Assim, considerando que a decisão proferida é irrecorrível e que não foi ela

suspensa  ou  anulada  pelo  Judiciário,  resta  perquirir  se  as  irregularidades  que  levaram à

reprovação das contas são insanáveis e constituem ato doloso de improbidade administrativa,

conforme dispõe a legislação.

De  acordo  com JOSÉ JAIRO GOMES1,  a  inelegibilidade  por  rejeição  das

contas  (art.  1º,  I,  g) visa a  proteção da probidade administrativa e a moralidade para o

exercício do mandato em vista da experiência pregressa do candidato como agente político

(executor de orçamento) e gestor público (ordenador de despesas). 

Da análise do caso em tela observa-se que as irregularidades detectadas nas

contas prestadas pelo requerido  ostentam natureza insanável e enquadram-se como ato

doloso de improbidade administrativa, nos termos da jurisprudência do TSE:

“Eleições 2012. Registro de candidatura. Omissão quanto ao dever de prestar contas.
Incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei
Complementar nº 64/90. Agravo regimental desprovido. 1.  A omissão no dever de
prestar contas da aplicação de verbas públicas no prazo legal atrai a incidência da

1  Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral. 14. ed. rev. Atual. E ampl.  São Paulo: Atlas, 2018.

AV. MIGUEL SUTIL, 1120, JARDIM PRIMAVERA, ED. JARDIM CUIABÁ OFFICE & FLAT, CUIABÁ/MT – CEP: 78.030-010.
FONE (65) 3612-5000 – FAX (65) 3612-5005                                        5



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar
nº 64/90. 2.  Agravo regimental desprovido.”

(Ac. de 18.12.2012 no AgR-REspe nº 4365, rel. Min. Laurita Vaz.)

“[...] Registro de candidatura. Prefeito. Eleições 2012. Contas julgadas irregulares
pelo tribunal de contas do estado, por omissão do dever de prestá-las. Configuração
de ato  doloso  de  improbidade  administrativa.  Art.  11,  vi,  da  lei  nº  9.429/1992.
Precedentes. Recurso provido para indeferir o registro de candidatura do recorrido.”

(Ac. de 21.5.2013 no REspe nº 819, rel. Min. Marco Aurélio, red. designado Min.
Dias Toffoli.)

Ainda,  compulsando  os  documentos  constantes  do  processo  de  Tomada  de

Contas, verifica-se que o requerido foi notificado via Correios da obrigação de recolhimento

do valor glosado, sendo o AR recebido em 27/02/2015 e 02/03/2015 (documento digital  n°

29260/2015 e nº 29263/2015), porém, até o momento, não efetuou o recolhimento do valor

devido aos cofres públicos estaduais:2 

2 Conforme consulta no síte do TCE/MT: http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas 
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Nesse contexto, é patente a incidência da causa de inelegibilidade suscitada

(artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/90).

II - DOS PEDIDOS:

Pelas  razões  expostas,  enfim,  o  Ministério  Público  requer  seja  julgada

procedente a impugnação, reconhecendo-se a causa de inelegibilidade suscitada, para

indeferir o requerimento de registro de candidatura do impugnado.

Requer,  pois,  seja  promovida  a  regular  notificação/citação  do  requerido,

facultando-lhe oportunidade para o oferecimento de defesa, no prazo legal.

A  Procuradoria  Regional  Eleitoral  anexa  à  presente  inicial  documentos

comprobatórios do quanto alegado; pugnando, nada obstante, como assegura o artigo 38, §4º,

da Resolução TSE n. 23.548/2017, pela juntada, se necessário, de novos elementos materiais.

Deixa  de  atribuir  valor  à  causa,  porquanto  inestimável  e  em face  da  própria

natureza dos feitos eleitorais.

Cuiabá, [data e hora no sistema eletrônico].
 

[documento assinado digitalmente] 

CRISTINA NASCIMENTO DE MELO 

Procuradora Regional Eleitoral
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