
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 0600836-79.2018.6.11.0000

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 ROMOALDO ALOÍSIO BORACZYNSKI JUNIOR ao cargo de Deputado Estadual,

objeto do pedido formulado pela Coligação Pra Mudar Mato Grosso IV – Partido Movimento

Democrático Brasileiro - MDB, 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 ROMOALDO ALOÍSIO BORACZYNSKI, 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).

I.1) TOMADA DE CONTAS 021.449/2009-9

Extrai-se dos documentos que o requerido, na qualidade de prefeito do município

de Alta Floresta foi condenado na Tomada de Contas 021.449/2009-9, Acórdão nº 1085/2013

(anexo),  por  irregularidades na execução do Convênio 1470/2003,  firmado entre  o Fundo

Nacional de Saúde (FNS) e a Prefeitura de Alto Floresta/MT  para aquisição de UMS do tipo

ônibus com consultório médico-odontólógico, objeto da Operação Sanguessuga. Assim, foi o

requerido foi condenado a:

“9.4. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea c, 19,
caput,  e  23,  inciso  III,  da  Lei  8.443/1992, julgar  irregulares  as
contas do responsável   Romoaldo Aloísio Borazynski Júnior  ;
9.5.  condenar solidariamente  os  responsáveis    Romoaldo  Aloísio
Borazynski Júnior  ,   Planam Indústria, Comércio e Representação
Ltda.,  Luiz  Antônio  Trevisan  Vedoin   e    Cléia  Maria  Trevisan
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Vedoin   ao pagamento do débito no valor original de R$   69.950,00
(sessenta  e    nove    mil    nove  centos  e    cinque  nta  reais)    a  partir  de
4/6/2004,  fixando-lhes  o  prazo  de  15  (quinze)  dias,  a  contar  das
notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento
da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde – FNS, nos
termos do art. 23, inciso III, alínea a, da Lei Orgânica do TCU c/c o
art. 214, inciso III, alínea a, de seu Regimento Interno, acrescida da
atualização  monetária  e  dos  juros  de  mora,  a  contar  da  data
especificada até o dia do efetivo recolhimento, na forma da legislação
em vigor;
9.6.  condenar solidariamente  os  responsáveis    Romoaldo Aloísio
Borazynski  Júnior  ,  Unisau  Comércio  e  Indústria  Ltda.,    Paulo
José  Sampaio  Bastos,  Luiz  Antônio  Trevisan Vedoin  e    Ronildo
Pereira Medeiros ao pagamento do débito no valor original de R$
30.000,00 (  trinta    mil  reais)    a  partir de    4/6/2004,  fixando-lhes  o
prazo  de  15  (quinze)  dias,  a  contar  das  notificações,  para  que
comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia
aos cofres do Fundo Nacional de Saúde – FNS, nos termos do art. 23,
inciso III, alínea a, da Lei Orgânica do TCU c/c o art. 214, inciso III,
alínea  a,  de  seu  Regimento  Interno,  acrescida  da  atualização
monetária e dos juros de mora, a contar da data especificada até o dia
do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;
9.7. aplicar aos responsáveis   Romoaldo Aloísio Borazynski Júnior
e   Luiz Antônio Trevisan Vedoin   a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992, nos valores individuais de R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais),  fixando-lhes  o  prazo  de  15  (quinze)  dias,  a  contar  das
notificações, para que comprovem perante o Tribunal (art. 23, inciso
III, alínea a, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do
RI/TCU) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizadas monetariamente, a contar da data deste Acórdão até a data
do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na
forma da legislação em vigor;”

O  candidato  impugnado  opôs  embargos  de  declaração  ao  supra  transcrito

Acórdão, o qual foram conhecidos e rejeitados, consoante Acórdão nº 3033/2013. o qual foi

conhecido e no mérito negado provimento, consoante Acórdão nº 1871/2015 (anexo).
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Novamente foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e

rejeitados pelo Acórdão nº5673/2015 (anexo).

E, também, foram interpostos embargos de declaração da decisão dos embargos

de  declaração,  que  tiveram  o  mesmo  resultado  dos  demais,  nos  termos  do  Acórdão

nº3621/2016 (anexo). 

Por  fim foi  apresentado  recurso  de  revisão,  o  qual  foi  interposto  somente  em

25/08/2016, data posterior  ao trânsito em julgado da decisão,  que se deu em 20/04/2016,

conforme  listagem  fornecida  pelo  TCU  e  disponibilizado  no  site  do  Tribunal  Superior

Eleitoral1:

Vale ressaltar que em consulta processual, verifica-se que o requerido ajuizou

três ações, a primeira consiste em Ação Anulatória PJe 1000542-61.2018.4.01.3603, ajuizada

perante  a  Subseção Judiciária  de  Sinop-MT,  requerendo  em sede  tutela  de  urgência  para

1 Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/lista-para-consulta-das-contas-irregulares 
Acesso em: 20/08/2018.
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suspender os efeitos dos Acórdãos nº 1085/2013, 3033/2013, 1871/2015 e 5673/2015, todos

proferidos na Tomada de Contas nº  021.449/2009-9,  e,  consequentemente o TCU retire  o

registro do candidato do CADIRREG. No mérito, pugna pela anulação dos acórdãos arrolados

e arquivamento do processo de tomada de contas.

O Magistrado indeferiu o pleito de tutela provisória e, irresignado, o requerido

interpôs  Agravo de Instrumento  PJe  1023007-09.2018.4.01.0000,  o  qual  ainda  não possui

decisão.

As  demais  ações  consistem  em  pedido  de  declaração  de  nulidade  de  ato

jurídico com pleito liminar de antecipação de tutela, tendo como objeto anular o Processo

Administrativo nº 021.449/2009-9 do Tribunal de Contas da União, uma proposta perante a

Seção Judiciária de Mato Grosso e outra na Subseção Judiciária de Sinop.

O Processo PJe 1003155-63.2018.4.01.3600, em trâmite na Seção Judiciária de

Mato Grosso, teve seu pleito de liminar indeferido em 14/08/2018, sendo que houve pedido

de desistência da parte autora em 17/08/2018.

Já o processo PJe 100062-55.2018.4.01.3603 da Subseção Judiciária de Sinop

foi proposto durante o plantão judicial. O Magistrado plantonista indeferiu o pleito liminar de

suspensão da condenação do candidato na mencionada Tomada de Contas com a não inclusão

ou suspensão de seu nome do rol de inadimplentes e inelegíveis do TCU. Foram opostos

embargos de declaração com feitos infringentes, os quais foram conhecidos e rejeitados no

mérito.  Assim,  foi interposto o Agravo de Instrumento PJe 1023291-17.2018.4.01.0000, o

qual ainda não foi analisado pelo Desembargador Relator.
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Desta forma, não há decisão judicial de suspensão/anulação dos efeitos da

decisão do TCU.

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 pelo seu procurador em 04/04/16

(cópia anexa), porém, até o momento, não efetuou o recolhimento do valor devido aos cofres

públicos estaduais.

I.2) TOMADA DE CONTAS 007.477/2013-9

A Tomada de Contas Especial nº 007.477/2013-9 verificou irregularidades na

aplicação dos recursos financeiros do SUS junto à Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT,

relacionadas à utilização indevida de recursos do Piso de Atenção Básica – PAB/Fixo, da não

observância  das  Portarias/GM/MS 1882/97  e  3925/98,  bem como  das  Leis  4.320/1964  e

10.180/20001, sendo prolatado o Acórdão 9955/2016 (anexo) que condenou o requerido ao

pagamento de multa nos seguintes termos:

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”,

e § 2º da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma

Lei, julgar  irregulares as contas do município de Alta Floresta -

MT, condenando-o, ao pagamento das quantias abaixo especificadas,

com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para

comprovar,  perante  o  Tribunal  (art.  214,  inciso  III,  alínea  “a”,  do
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Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo

Nacional de Saúde – FNS, atualizadas monetariamente e acrescidas

dos  juros  de  mora,  calculados  a  partir  das  datas  ao  lado  dos

respectivos valores, até a data dos recolhimentos, na forma prevista

na legislação em vigor:

(…)

9.3. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b”,

da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, 58,

I,  da  mesma  Lei,  julgar  irregulares  as  contas  de  Manoel  João

Marques  Rodrigues  e  Romoaldo  Aloísio  Borazynski  Júnior,

aplicando-se-lhes multa individual no valor de R$ 10,000,00 (dez

mil  reais),  com  a  fixação  do  prazo  de  quinze  dias,  a  contar  da

notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III,

alínea  “a”,  do  Regimento  Interno),  o  recolhimento  da  dívida  aos

cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data

do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o

vencimento, na forma da legislação em vigor;”

Verifica-se  que  a  referida  decisão  transitou  em  julgado  em  29/09/2016,

conforme  listagem  fornecida  pelo  TCU  e  disponibilizado  no  site  do  Tribunal  Superior

Eleitoral2:

2 Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/lista-para-consulta-das-contas-irregulares 
Acesso em: 20/08/2018.
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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 as  decisões  proferidas são irrecorríveis  e  que  não

foram suspensas ou anuladas 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 GOMES3,  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). 

3  Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral. 14. ed. rev. Atual. E ampl.  São Paulo: Atlas, 2018.
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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  2016.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSOS
ESPECIAIS.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  CARGO.
PREFEITO  E  VICE-PREFEITO.  OFENSA  AO  ART.  275  DO
CÓDIGO ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1º, § 1º, I, G,
DA LEI  COMPLEMENTAR Nº  64/90.  REJEIÇÃO DE CONTAS.
RECURSOS  ORIUNDOS  DE CONVÊNIOS  FIRMADOS  ENTRE
MUNICÍPIO  E  SECRETARIAS  DE  ESTADO.  JULGAMENTO
PELO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DA  UNIÃO.  ÓRGÃO
COMPETENTE.  PRECEDENTES.  OMISSÃO  DO  DEVER  DE
PRESTAR  CONTAS.  IRREGULARIDADE  INSANÁVEL
CONFIGURADORA  DE  ATO  DOLOSO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  INELEGIBILIDADE  CONFIGURADA.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO MANTIDO. AGRAVO A QUE
SE  NEGA PROVIMENTO.  1.  O  art.  1°,  I,  g,  da  LC  n°  64/90
contempla,  em  seu  tipo,  seis  elementos  fático-jurídicos  como
antecedentes  de  sua  consequência  jurídica,  a  serem,
cumulativamente,  preenchidos:  (i)  o  exercício  de  cargos  ou
funções públicas; (ii) a rejeição das contas; (iii) a insanabilidade
da  irregularidade  apurada,  (iv)  o  ato  doloso  de  improbidade
administrativa;  (v)  a  irrecorribilidade  do  pronunciamento  do
órgão competente; e (vi) a inexistência de suspensão ou anulação
judicial  do  aresto  que  rejeitara  as  contas.  2.  A  Justiça
Especializada Eleitoral detém competência constitucional e legal
complementar  para  aferir,  in  concrecto,  a  configuração  de
irregularidade  de  cariz  insanável,  ex  vi  do  art.  14,  §  9º,  da
CRFB/88 e art. 1°, I, g, da LC n° 64/90, bem como examinar se
aludido  vício  qualifica-se  juridicamente  como  ato  doloso  de
improbidade administrativa (AgR-REspe n°  39-64/RN,  de  minha
relatoria,  DJe de 21.9.2016; RO n° 884-67/CE, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.4.2016; RO n° 725-69/SP, Rel. Maria Thereza de
Assis Moura, DJe de 27.3.2015). 3. Aos Tribunais de Contas compete
julgar contas de Prefeito referentes a convênios firmados com a União
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ou  com  outros  entes  federativos,  e  não  apenas  emitir  parecer
opinativo, a teor do art. 71, VI, da Constituição. Precedentes: REspe
n° 140-75/BA, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 27.3.2017; AgR-
REspe nº 44-74/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6.5.2013; AgR-
REspe  nº  134-64/PE,  Rel.  Min.  Arnaldo  Versiani,  PSESS  em
6.11.2012;  e AgR-REspe nº  218-45/PR,  Rel.  Min.  Nancy Andrighi,
PSESS  em  25.9.2012.  4.  A omissão  do  dever  de  prestar  contas,
prevista no art. 11, VI, da Lei n° 8.429/92, constitui falha insanável
que configura ato doloso de improbidade administrativa, apta a atrair a
incidência  da  inelegibilidade  do  art.  1º,  I,  g,  da  LC  n°  64/90.
Precedentes: AgR-REspe n° 88-56/AP, Rel. Min. Herman Benjamin,
PSESS em 4.10.2016; REspe n° 24-37/AM, Rel. Min. Dias Toffoli,
PSESS  em  29.11.2012;  e  AgR-REspe  n°  101-62/RJ,  Rel.  Min.
Arnaldo Versiani,  PSESS em 6.11.2012. 5.  A responsabilidade pela
omissão no dever de prestar contas é do mandatário em cuja gestão
fora celebrado e implementado convênio, mesmo que a multa tenha
sido  aplicada  apenas  ao  seu  sucessor.  Precedente:  AgR-REspe  n°
64060/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 19.6.2013. 6. In casu, a) o
Tribunal a quo, após debruçar-se sobre o arcabouço fático-probatório,
constatou  que  Raul  Silveira  Bueno  Júnior,  durante  o  mandato  de
Prefeito do Município de Pirapora do Bom Jesus/SP nos anos de 2004
e 2006, deixou de prestar contas acerca de recursos recebidos de dois
convênios (TC-0235570/026/08 e TC-037658/026/07) celebrados com
as Secretarias de Estado de Cultura e de Habitação, concluindo que tal
irregularidade apontada pelo TCE/SP (i.e. omissão do dever de prestar
contas)  é  insanável  e  configura  ato  doloso  de  improbidade
administrativa.  Assentou-se,  ainda,  a  definitividade  do
pronunciamento de desaprovação das contas e a inexistência de
notícia sobre decisão judicial suspensiva. b) Em face da omissão, a
Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus fora condenada à devolução dos
numerários  relativos à TC-0235570/026/08 (R$ 61.046,10) e à TC-
037658/026/07  (R$  30.000,00),  denotando  efetivo  prejuízo  ao
patrimônio  público.  c)  A multa  decorrente  da  irregularidade  -  nos
autos da TC n° 037658/026/07 - fora aplicada pelo TCE/SP somente
ao  mandatário  sucessor,  porém,  em  virtude  do  princípio  da
impessoalidade  que  rege  a  Administração  Pública,  é  evidente  a
responsabilidade  do  ora  Recorrente,  Raul  Silveira  Bueno  Júnior,
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quanto ao descumprimento do dever de prestar contas, uma vez que o
convênio  foi  implementado  na  sua  gestão.  d)  Partindo  dessas
premissas fáticas, verifica-se que as irregularidades identificadas pela
Corte de Contas Estadual relativas aos convênios com a Secretaria de
Estado da Cultura (TC n° 023570/026/08) e a Secretaria de Estado da
Habitação (TC n° 037658/026/07) consubstanciam-se na omissão do
dever de prestar contas, o que atrai a causa de inelegibilidade prevista
no art. 1°, I, g, da LC n° 64/90, ex vi da jurisprudência firmada por
este  Tribunal  Superior.  7.  Agravo  regimental  desprovido.  (Recurso
Especial Eleitoral nº Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 01/03/2018)

 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:

a)  seja  promovida  a  regular  notificação/citação  do  requerido,  facultando-lhe

oportunidade para o oferecimento de defesa, no prazo legal;

b) seja solicitada à Secretaria de Controle Externo no Mato Grosso do Tribunal de

Contas  da  União  cópia  integral  digitalizada  das  Tomadas  de  Contas  007.477/2013-9  e

021.449/2009-9;
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c) por fim, seja julgada procedente a impugnação, reconhecendo-se a causa

de inelegibilidade suscitada, para indeferir o requerimento de registro de candidatura

do impugnado.

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

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                                        12


