
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

EXCELENTÍSSIMA  RELATORA  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DO

ESTADO DE MATO GROSSO

Processo nº: 0600740-64.2018.6.11.0000

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  conduto  da  procuradora

regional  eleitoral  que ao final  assina,  com espeque no artigo 3º  da Lei  Complementar  nº

64/90, propõe a presente

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

em desfavor de ANA RITA MACIEL RIBEIRO, candidata ao cargo de Deputado Federal

pelo consórcio partidário composto pelas siglas PDT, MDB, DEM, PMB e PSD, denominado

de Coligação Pra Mudar Mato Grosso II, pelas razões fáticas e jurídicas doravante articuladas.

I – DA AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL

A Coligação “Pra Mudar Mato grosso II” protocolou pedido de registro de seus

candidatos ao cargo proporcional de deputado federal. No caso da candidata ora impugnada,

constatou-se  faltar-lhe  uma  condição  de  elegibilidade,  mais  especificamente,  quitação

eleitoral.
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Conforme se infere da documentação anexa, a impugnada, candidata ao cargo

de deputada estadual nas eleições de 2014, teve suas contas de campanha atinentes ao pleito

daquele ano julgadas como  NÃO PRESTADAS, nos autos do processo nº 806-35.2014 –

Classe PC, conforme se infere do acórdão nº 24.836 (anexo), cujo trânsito em julgado data de

maio de 2015.

Com efeito, a disposição da Lei 9.504/97 é clara ao exigir certidão de quitação

eleitoral como requisito para registro de candidatura (grifo nosso):

“Art. 11. (…)

§  1º  O  pedido  de  registro  deve  ser  instruído com  os  seguintes

documentos:

(...)

VI - certidão de quitação eleitoral”.

Consoante disposto no § 7º do dispositivo de lei suso mencionado, cinco são os

pressupostos para a obtenção de quitação eleitoral, dentre os quais se insere a apresentação de

prestação de contas de campanha eleitoral:

“§7º  A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a

plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o

atendimento  a  convocações  da  Justiça  Eleitoral  para  auxiliar  os

trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas,  em

caráter  definitivo,  pela  Justiça  Eleitoral  e  não  remitidas,  e  a

apresentação de contas de campanha eleitoral  .” - grifo próprio

Fácil concluir, por inferência lógica, que o julgamento das contas de campanha

como  não  prestadas  constitui  óbice  à  obtenção  de  certidão  de  quitação  eleitoral  e,  por

consequência, de registro de candidatura.
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O inciso I do art. 58 da Resolução TSE nº 23.406/2014 cuidou de prever, de

forma expressa, aliás, os efeitos decorrentes da decisão que julga não prestada as contas de

campanha.

“Art. 58. A decisão que  julgar as contas eleitorais como não prestadas

acarretará:

I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral

até  o  final  da  legislatura,  persistindo  os  efeitos  da  restrição  após  esse

período até a efetiva apresentação das contas;”

No mesmo sentido, a súmula 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as  contas de campanha  impede o

candidato de obter a certidão de quitação eleitoral  durante o curso do

mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,

até a efetiva apresentação das contas.

Esse o quadro, inexorável concluir que a requerida encontra-se, no momento,

sem quitação eleitoral, porquanto a eficácia da decisão que julgou as suas contas como não

prestadas,  bem como as consequências jurídicas dela advindas,  estão em pleno vigor e  se

estendem  até  o  término  da  legislatura  para  a  qual  concorreu,  sendo  irrelevante  a

prestação de contas posterior.

Acerca do tema, confira emblemático julgado:

ELEIÇÕES  2014.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.

REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL.

QUITAÇÃO  ELEITORAL.  AUSÊNCIA.  CONTAS  DE  CAMPANHA  DA

ELEIÇÃO  DE  2012  JULGADAS  NÃO  PRESTADAS  PELA  JUSTIÇA

ELEITORAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. MANUTENÇÃO DA

DECISÃO AGRAVADA.
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1.  A  decisão  transitada  em  julgado  da  Justiça  Eleitoral  que  considera  não

prestadas as contas de campanha das eleições de 2012 impede a obtenção de

quitação  eleitoral  para  as  de  2014,  nos  termos  do  art.  11,  §  7º,  da  Lei  nº

9.504/1997. Precedentes. 

2.  Não tendo transcorrido o prazo do mandato para o qual o candidato

concorreu, não se encontra quite com a Justiça Eleitoral, sendo irrelevante

a apresentação das contas após a formalização do pedido de registro nas

eleições de 2014.

(...)

(AgR-REsp  nº  43986,  TSE,  Relator  Min.  GILMAR FERREIRA  MENDES,

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/10/2014 )

Noutro giro, ressalta-se que ao inserir as alíneas “a”, “b” e “c” no inciso IV do

artigo 54 o que fez o TSE foi equiparar pseudos contabilidades aos casos de não prestação de

contas, já que, em última análise, tais situações se equivalem.

Art. 54. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo

(Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):

(...)

IV – pela não prestação, quando:

a) não apresentadas, as informações e os documentos de que trata o art. 40

desta resolução;

b) não reapresentada a prestação de contas, nos termos previstos no § 3º do

art. 42 e no § 3º do art. 49 desta resolução;

c) apresentadas as contas desacompanhadas de documentos que possibilitem

a análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha, cuja

falta  não  seja  suprida  no  prazo  de  72  horas,  contado  da  notificação  do

responsável.

Exposta  a  legislação  de  regência,  verifica-se  que  a  ausência  de  quitação

eleitoral está atrelada à existência de uma decisão judicial definitiva que declare não prestadas

as contas, pouco importando o dispositivo legal em que esteja ela fundamentada.
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Ora,  a  Justiça  Eleitoral  não  pode  se  contentar  com  documentos  esparsos

intitulados de "prestação de contas", caso ali não contenham as informações e/ou documentos

imprescindíveis ao exercício da própria atividade de auditoria  (contabilidade “pro forma”).

De fato, não apresentar as contas ou protocolá-las sem demonstrar a origem e aplicação

dos recursos na campanha, dá no mesmo.

Importante  destacar,  por  derradeiro,  que,  de  acordo  com  a  pacífica

jurisprudência do c. TSE, o conceito e a abrangência da quitação eleitoral, bem como a sua

qualidade de condição de elegibilidade, não afronta a Constituição Federal.

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DECISÃO MONOCRÁTICA.  RECEBIMENTO.  AGRAVO REGIMENTAL.

DEPUTADO  ESTADUAL.  QUITAÇÃO  ELEITORAL.  NÃO

APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO.

 1. Recebem-se como agravo regimental  os embargos de declaração opostos

contra decisão monocrática e com pretensão infringente.

 2. O dever de prestar contas está previsto no art. 28 da Lei nº 9.504/97  e,

uma vez descumprido, impõe-se o reconhecimento de que o candidato está

em  mora  com  esta  Justiça  Especializada,  ou  seja,  de  que  não  possui

quitação de suas obrigações eleitorais (art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97).

3.  Conforme  já  decidiu  o  TSE,  as  condições  de  elegibilidade  não  estão

previstas somente no art. 14, § 3º,  I a VI, da Constituição Federal,  mas

também na Lei nº 9.504/97, a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre outras

condições, que o candidato tenha quitação eleitoral. Precedente.

4. A exigência de que os candidatos prestem contas dos recursos auferidos

tem assento no princípio republicano e é medida que confere legitimidade

ao  processo  democrático,  por  permitir  a  fiscalização  financeira  da

campanha,  verificando-se,  assim,  eventual  utilização  ou  recebimento  de

recursos de forma abusiva,  em detrimento  da isonomia  que deve pautar  o

pleito.

 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega

provimento.
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(ED-REsp nº 38875, TSE, Relatora Min. LUCIANA CHRISTINA G. LÓSSIO,

Publicação: Publicado em Sessão, Data 21/10/2014)

II - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL requer: 

a) seja promovida a regular notificação/citação da requerida, facultando-lhe

oportunidade para o oferecimento de defesa, no prazo legal;

b) após  regular  tramitação  processual,  seja  INDEFERIDO o  pedido  de

registro de candidatura de ANA RITA MACIEL RIBEIRO.

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

natureza dos feitos eleitorais.

Cuiabá, [data e hora no sistema eletrônico]

\(Assinado digitalmente)

CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Procuradora Regional Eleitoral
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