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EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autos nº 0600620-21.2018.6.11.0000

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  VALDIR MENDES BARRANCO  ao cargo de  Deputado Estadual,  objeto do pedido

formulado pelo consórcio formado entre os partidos PRB, PT, PR e Pc do B, denominada

Coligação “A Força da União I”, 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  VALDIR MENDES BARRANCO,  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 nos últimos oito anos teve suas contas rejeitadas por

irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa em decisão

definitiva do Tribunal de Contas da União (TCU), incidindo na hipótese de inelegibilidade

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

Consoante  demonstra  a  documentação  anexa,  o  TCU  julgou  irregulares  duas

contas públicas referentes aos processos de prestação de contas anuais da Superintendência

Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Mato Grosso

(SR(13)MT), relativas aos exercícios de 2013 e 2014, em decisões irrecorríveis. 

Na época dos fatos, o impugnado Valdir Mendes Barranco era Superintendência

Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Mato Grosso

(SR(13)MT).  Em virtude  disso,  o  nome do  candidato  figurou  na  relação  do  Tribunal  de

Contas da União, nos termos do art. 11, § 5º da Lei 9.504/1997. Tratam-se dos processos de

tomadas de contas n. 027.622/2015-0 e 020.203/2014-4, conforme detalhado a seguir.
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De  fato,  as contas  desaprovadas  em  face  de  irregularidades  graves  e

insanáveis, caracterizadas como ato doloso de improbidade administrativa – cenário que

atraem a incidência da causa de inelegibilidade tipificada no artigo 1º, inciso I, alínea “g”,

da Lei Complementar n. 64/90, in 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; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Exposta a legislação de regência, fácil visualizar que, para o enquadramento do

indivíduo  na  causa  de  inelegibilidade  tipificada  no  dispositivo  acima  transcrito,  faz-se

necessário observar a presença conjugada dos seguintes elementos: (a) contas rejeitadas; (b)

natureza  irrecorrível  da  decisão  proferida  pelo  órgão  competente;  (c) inexistência  de

provimento  suspensivo  ou  anulatório  emanado  do  Poder  Judiciário,  e;  (d) irregularidade

insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa.

I.1) TOMADA DE CONTAS 020.203/2014-4
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O Tribunal de Contas da União julgou as contas da Superintendência Regional do

INCRA/MT,  referente  ao  exercício  de  2013,  na  gestão  do  Sr.  Valdir  Mendes  Barranco,

irregulares com fundamento nos arts. 1º, I1, e 16, III, “b”2, c/c os arts. 19, caput3, e 23, III, da

Lei 8.443/1992, e foi condenado ao pagamento da multa prevista no art. 59, da mesma Lei, no

importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Segundo o Tribunal, nos termos do voto do eminente Relator (Anexo II), ministro

Weber de Oliveira, inicialmente, o órgão de controle interno concluiu pela regularidade com

ressalva da gestão do titular da SR(13) MT, no exercício de 2013, à exceção das seguintes

irregularidades: 

I. Descontrole  sobre  os  veículos  patrimoniados,  com  69  viaturas  em  situação  não

identificada pelo setor de transportes da SR-13 e, pelo menos, 13 inservíveis, sem a adoção de

medidas administrativas para fins de baixa contábil, resultando em prejuízo ao desempenho

operacional em atividades finalísticas da Unidade (Item 2.1.3.1);

II. Falhas  na  articulação  entre  os  setores  responsáveis  pelo  acompanhamento  e

fiscalização dos convênios destinados à implantação de infraestrutura Básica em Projetos de

Assentamentos, agravados pela falta de planejamento logístico e de pessoal para a execução

das ações de fiscalização e acompanhamento de convênios (Item 1.1.6.1); 

III. Avaliações  inadequadas  no  processo  de  desapropriação  de  imóveis  resultam  em

aprovação pelo Comitê de Decisão Regional da SR-13 de imóveis rurais incidentes em áreas

1 Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos da Constituição Federal e na forma estabelecida
nesta Lei: I - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos poderes
da União e das entidades da administração indireta,  incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário;

2 Art. 16. As contas serão julgadas: (…) III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: (…) b) prática de ato de
gestão ilegal,  ilegítimo,  antieconômico,  ou infração à norma legal  ou regulamentar  de  natureza  contábil,  financeira,  orçamentária,
operacional ou patrimonial;

3 Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada
monetariamente,  acrescida  dos juros de  mora  devidos,  podendo,  ainda,  aplicar-lhe  a multa  prevista  no art.  57 desta  Lei,  sendo o
instrumento da decisão considerado título executivo para fundamentar a respectiva ação de execução.
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de proteção ambiental,  com alto custo por famílias e  pequena capacidade de assentamento

(Item 1.2.3.1).

Todavia, constatou-se que o relatório de gestão – instrumento obrigatório do

processo de prestação de contas – havia sido elaborado em total dissonância com o conteúdo

estabelecido pela  Decisão Normativa TCU 127/2013, com expressiva omissão de diversas

informações relevantes ordinariamente requeridas as contas em análise e, com a juntada de

novas informações e justificativas trazidas, identificou-se ao fim instrução multiplicidade de

falhas de alta gravidade, o que fundamentou a desaprovação das contas. 

Este fato foi evidenciado inicialmente pela Controladoria Geral da União, do

qual destacou o relator o seguinte trecho:

(…) A equipe da CGU identificou na DN 127/2013 um total 81 itens e subitens de informações

que deveriam constar no Relatório de Gestão. O INCRA/MT SR-13 prestou informações para

apenas 17 itens demandados pelo TCU, restando 64 informações incompletas ou ausentes do

Relatório de Gestão de 2013 do INCRA/MT SR-13. O percentual de omissões ou erros na

confecção do Relatório de Gestão corresponde a 79%.

Asseverou ainda,  que  o documento [Relatório de gestão]  sequer apresenta

informações sobre aspectos sensíveis da autarquia, intimamente relacionados à atividade

fim (sic) desse órgão regulador, fiscalizador e gestor da reforma agrária, e expressamente

exigidas pela DN TCU 127/2013 (grifos nossos).

Apontou-se a Corte de Contas,  da doravante análise mais apurada,  diversas

omissões e inconsistências graves, a exemplo:
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I. Discrepância identificada nos valores patrimoniais contabilizados na conta “imóveis a

registrar destinados à reforma agrária” pela SR(13)MT ao final do exercício de 2013; 

II. Execução  de  despesas  previamente  à  existência  de  créditos  orçamentários,  à

inexistência  de  prévio  empenho  e  a  falhas  na  fiscalização  do  objeto,  relacionadas  ao

Desenvolvimento de Assentamentos Rurais; 

III. Ausência  dos  resultados  estratégicos  ou  de  longo  prazo  da  autarquia,  registro  do

planejamento para eliminação do passivo de processos de certificação de imóveis rurais

protocolados,  bem como a  situação  do  registro  dos  imóveis  desapropriados  em contas

contábeis pertinentes; 

IV. Ausência da estratégia de atuação da unidade para a destinação de terras públicas e as

ações implementadas no combate à grilagem de terras públicas, a estratégia de atendimento

do público-alvo  da  reforma agrária,  os  resultados  obtidos  no  assentamento  de  famílias

contempladas no Programa Nacional de Reforma Agrária no exercício, entre outros pontos

significativos;

V. Ausência de demonstração do cumprimento das determinações deste Tribunal, assim

como das recomendações do órgão de controle interno no relatório de auditoria de gestão

do exercício anterior, conforme exige a DN TCU 127/2013;

VI. Inércia em dar andamento aos processos disciplinares da autarquia e decorrente falha

de sanção aos servidores no descumprimento de suas funções institucionais, bem como pela

prática de atos irregulares; 

VII. Irregularidades na relação de beneficiários de títulos de domínio e de concessão de

uso de imóveis objeto de reforma agrária, ausência da ordem de classificação de que trata o

art. 19 da Lei 8.629/1993 e de publicação na internet;

VIII. Excessiva morosidade em concluir tomadas de contas especiais cuja instauração foi

determinada pelo TCU.
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Concluiu-se que: a apresentação do relatório de gestão pelo Sr. Valdir Mendes

Barranco,  com  tamanho  grau  de  incompletude,  além  de  configurar  descumprimento  de

disposição  constitucional  do  art.  70,  parágrafo  único4,  da  Constituição  Federal,  deve  ser

considerada grave infração à IN TCU 63/2010 e à DN TCU 127/2013, a ponto de impor-lhe a

irregularidade das contas.

Ainda,  depreende-se  do  voto,  sob  esta  perspectiva,  que  não  se  trataram

apenas de simples omissões de informações no relatório de gestão, mas de desdobramento da

falta de comprometimento do gestor enquanto titular da autarquia  com a transparência,

prestação  de  contas,  regular  aplicação  dos  recursos  públicos  e  cumprimento  das

determinações que lhe são endereçadas pelo órgão de controle, além de notadamente não

se  empenhar  em  enfrentar  e  solucionar as  impropriedades  apontadas  em  exercícios

anteriores.

Chamou  a  atenção  do  relator,  com  base  no  relatório  da  auditoria  de  gestão,

conforme introduzido acima, a constatação da excessiva morosidade em concluir tomadas

de contas especiais cuja instauração foi determinada por esta Corte,  restando pendentes

processos sob suspeita de irregularidades que movimentaram mais de 140 milhões de

reais do erário. Confira-se excerto:

4 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e
indireta,  quanto  à  legalidade,  legitimidade,  economicidade,  aplicação  das  subvenções  e  renúncia  de  receitas,  será  exercida  pelo
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
Parágrafo único.  Prestará  contas  qualquer  pessoa  física  ou  entidade  pública  que  utilize,  arrecade,  guarde,  gerencie  ou  administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
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De acordo com o relatório de auditoria,  havia na unidade dez processos de tomadas de

contas especiais, instauradas entre 2004 e 2008, por determinação deste Tribunal, ainda

pendentes de conclusão. Esses processos movimentaram valores, segundo a CGU, de mais

de R$ 140 milhões de reais, entre convênios e aquisições de imóveis destinados à reforma

agrária. 

Destaco trecho do relatório de auditoria (peça 5, p. 22):

“Quanto  à  gestão  de  transferências,  são  precários  os  mecanismos  de  controles  internos  e

monitoramento dos convênios com prestação de contas feitas pelo convenente e que aguardam

a elaboração de relatórios técnicos para a  análise e  conclusão da prestação de contas  pelo

concedente.  Destacam-se,  ainda,  as  fragilidades  no  controle  pela  Unidade  dos  convênios

inadimplentes  cujos  processos  de  tomadas  de  contas  especial  não  foram instaurados.  Este

relatório de auditoria aponta dez convênios inadimplentes que estão aguardando providências

para a conclusão dos trabalhos.

Como justificativa geral e genérica para grande parte das irregulares apontadas,

notadamente  no  que  tange  à  morosidade  na  condução  dos  processos  administrativos

disciplinares no descumprimento de suas funções institucionais, bem como pela prática de

atos irregulares, por diversas vezes o gestor limitou-se a alegar falta de pessoal e eventuais

questões orçamentárias, o que como bem apontado pelo relator, não pode servir de escusa de

responsabilidade do adequado cumprimento de suas obrigações de administrador:

No entanto, as responsabilidades pelo não cumprimento da lei, em especial quando se trata de

obrigação tão conhecida dos administradores públicos, não podem ser afastadas meramente

pela  simples  alegação  de  falta  de  pessoal.  A carência  de  recursos  humanos  é  reclamação

permanente  em todas  as  instituições  públicas.  É  exigível  mais  do  superintendente  que  se

importa  com  o  adequado  cumprimento  de  suas  obrigações  de  administrador  e  superior

hierárquico.  Exige-se,  pelo  menos,  demonstração  de  ter  consciência  do  problema  e

empenho para busca de identificação e implementação de soluções.  Não foi assim que
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procedeu  o  responsável  nessa  gestão.  Ao  contrário,  o  responsável,  ao  responder

laconicamente  ao  chamamento  processual,  revela  que  não  atuou  de  forma  diligente  a

respeito desse relevante problema da superintendência, que pode se refletir na imagem,

na  credibilidade  e  na  confiabilidade  das  ações  que  desenvolve.  Não  há,  nos  autos,

qualquer indicativo de que o gestor tenha tomado providências de sua responsabilidade.

A  irregularidade  possui,  portanto,  gravidade  suficiente  para  macular  as  contas

ordinárias do gestor.

Se não bastasse, de acordo com o relator, o  dolo restou evidenciado tendo em

vista que apenas no exercício de 2013, o Tribunal de Contas da União expediu treze acórdãos

relacionados  à  Regional  de  Mato  Grosso,  sendo  que,  quatro  deliberações  dirigiram

determinações e recomendações expressas àquela autarquia. 

Eis o sumário do Acórdão n. 1881/2017, julgado pela Primeira Câmara do TCU na

sessão de 28 /03/2017 (Anexo I):

VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes ao processo de prestação de contas anual

da Superintendência Regional  do Instituto Nacional  de Colonização e Reforma Agrária  no

Estado de Mato Grosso (SR(13)MT), relativa ao exercício de 2013. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Valdir Mendes Barranco;

9.2.  julgar irregulares as contas do Sr. Valdir Mendes Barranco, com fundamento nos

arts. 1º, I, e 16, III, “b”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput, e 23, III, da mesma Lei;

9.3. julgar regulares as contas do Sr. Salvador Soltério de Almeida, dando-lhe quitação plena;

9.4.  aplicar  ao  Sr.  Valdir  Mendes  Barranco  a  multa  prevista  no  art.  58,  II,  da  Lei

8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze)

dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, “a”,
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do  RI/TCU),  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;

9.5. determinar à Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso (SR(13)MT)

que informe, nos próximos relatórios de gestão, a situação dos registros contábeis dos “Bens

Imóveis Para Fins de Reforma Agrária”, evidenciando a quantidade de registros já executados

e o quantitativo remanescente;

9.6. determinar à Secex-MT que promova os ajustes necessários nos sistemas informatizados

do Tribunal de modo que o rol de responsáveis deste processo contenha somente os servidores

para os quais se aplicam as naturezas de responsabilidade definidas no art. 10 da Instrução

Normativa TCU 63/2010;

9.7. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato

Grosso  (SR(13)MT),  ao  Incra  Sede  e  à  Secretaria  de  Controle  Interno  da  Presidência  da

República (Ciset/PR);

9.8. encerrar o processo e arquivar os autos.

Da  decisão,  o  candidato  foi  notificado  por  meio  Ofício  0361/2017-

TCU/SECEX-MT, de 07/04/2017, tendo ciência o impugnado em 25/04/2017, de forma que a

decisão transitou em julgado em 11/05/2017,  conforme listagem fornecida  pelo  TCU e

disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral5:

5 Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/lista-para-consulta-das-contas-irregulares Acesso em: 21/08/2018.
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Destaca-se que não houve recurso de reconsideração do acórdão 1881/2017-

TCU-1ª Câmara, sendo este retificado com fulcro na súmula 145 TCU6, tão somente para

inclusão o seguinte subitem "9.4.1. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei

8.443/1992,  a  cobrança  judicial  da  dívida  caso  não atendida  a  notificação;"  mantendo-se

inalterados os demais termos (Anexo IIII). 

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

recurso ou decisão judicial de suspensão/anulação dos efeitos do acórdão do órgão de

contas.

Ainda,  compulsando  os  documentos  constantes  do  processo  de  Tomada  de

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

recolhimento do valor glosado, sendo o AR recebido pelo seu procurador em  04/07/17

(Ofício 0676/2017-TCU/SECEX-MT, de 20/6/2017 –  cópia anexa), porém, até o momento,

não efetuou o recolhimento do valor devido aos cofres públicos estaduais.

I.2) TOMADA DE CONTAS 027.622/2015-0

No que tange às contas ordinárias da Superintendência Regional do INCRA no

Estado do Mato Grosso, na gestão do requerido relativas ao exercício financeiro de 2014,

colaciono aos autos cópia da ementa do Acórdão n. 10.532/2017 (Anexo IV), proferido pela

Primeira Câmara do TCU na sessão de 21/11/2017:

6 SÚMULA TCU 145: O Tribunal de Contas da União pode alterar as suas Deliberações (Regimento Interno, art. 42, itens IV e V), para
lhes corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, da repartição interessada ou do representante do Ministério Público, inexatidões
materiais ou erros de cálculo, na forma do art. 463, I, do Código de Processo Civil, ouvida previamente, nos dois primeiros casos, a
Procuradoria junto ao Colegiado.

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                                        11



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes ao processo de prestação de contas anual

da Superintendência Regional  do Instituto Nacional  de Colonização e Reforma Agrária  no

Estado de Mato Grosso (SR (13) MT), relativa ao exercício de 2014. ACORDAM os ministros

do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas

pelo relator, em:

9.1.  acolher  as  razões  de  justificativa  apresentadas  pelo  Sr.  Valdir  Mendes  Barranco  em

resposta  ao  item  “c”  do  ofício  206/2017-TCU/Secex-MT e  pelo  Sr.  Salvador  Soltério  de

Almeida em resposta ao item “c” e à ocorrência “3” do ofício 205/2017- TCU/Secex-MT;

9.2.  rejeitar  as  razões  de  justificativa  apresentadas  pelo  Sr.  Valdir  Mendes  Barranco  em

resposta aos demais itens dos ofícios 206/2017-TCU/Secex-MT e pelo Sr. Salvador Soltério de

Almeida em resposta aos demais itens dos ofícios 205/2017-TCU/Secex-MT;

9.3.  julgar irregulares  as  contas  do  Sr.  Valdir Mendes  Barranco,  superintendente  do

Incra/SR-MT, no período de 1/1/2014 a 4/4/2014, e do Sr. Salvador Soltério de Almeida,

superintendente  regional  do  Incra/SR-MT,  no  período  de  5/4/2014  a  31/12/2014,  com

fundamento nos arts. 1º, I, e 16, III, “b”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput, e 23, III, da

mesma lei;

9.4.  aplicar  ao  Sr.  Valdir  Mendes  Barranco  a  multa  prevista  no  art.  58,  II,  da  Lei

8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , fixando o prazo de 15 (quinze) dias,

a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, “a”, do

RI/TCU),  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;

9.5.  aplicar  ao  Sr.  Salvador  Soltério  de  Almeida  a  multa  prevista  no  art.  58,  II,  da  Lei

8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a

contar  da  notificação,  para  que  comprove,  perante  este  Tribunal  (art.  214,  III,  “a”,  do

RI/TCU)  ,  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;

9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial

das dívidas caso não atendidas as notificações;
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9.7. determinar à Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso (SR (13) MT)

que elabore, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, plano de ação para a implementação das

medidas tendentes a solucionar os  problemas relacionados ao gerenciamento da execução

das transferências voluntárias e à condução de ações correcionais, indicando as ações que

serão  adotadas  pela  organização,  o  prazo  e  o  responsável  (nome,  cargo  e  CPF)  pelo  seu

desenvolvimento;

9.8. recomendar à Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso (SR (13)

MT) que:

9.8.1.  faça constar em seus editais para seleção de serviços terceirizados ou de estagiários

cláusula  expressa  vedando  a  contratação  ulterior  pela  empresa  vencedora  de  pessoas  que

tenham vínculo matrimonial, de companheirismo ou de parentesco consanguíneo ou afim, em

linha reta ou colateral, até o terceiro grau com servidores da unidade, em obediência ao §1º do

art. 1º do Decreto 6.906/2009;

9.8.2.  estabeleça  práticas  operacionais  e  de  rotina  que  possibilitem  o  monitoramento  e  o

controle  interno  das  atividades  desenvolvidas  pelos  serviços  ou  núcleos  da  unidade

jurisdicionada;

9.8.3.  estabeleça  regras  formais,  inerentes  à  entidade,  para  a  contratação  de  terceirizados,

evitando a contratação de parentes e/ou familiares;

9.8.4.  estabeleça política formal e  permanente para o aperfeiçoamento profissional de seus

servidores;

9.8.5. estabeleça proibição para que o gestor dos contratos também seja o próprio fiscal de sua

execução, o que viola o princípio da segregação de funções;

9.8.6. implemente política de governança, controles internos e gestão de riscos previstos na IN

CGU/MP 1/2016, com ênfase nos processos de trabalho relacionados a licitações e contratos, à

gestão patrimonial de bens móveis e imóveis, à gestão de pessoas e à certificação de imóveis

rurais, adotando, entre outras práticas, a de priorizar a análise de processos com base na data

de protocolo na unidade fundiária;

9.8.7. designe fiscal de contrato por meio de portaria com detalhamento de suas atribuições,

entre elas:

9.8.7.1. registro dos atos que comprovem a fiscalização dos contratos;
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9.8.7.2. utilização de modelo de relatórios de fiscalização de contrato;

9.8.7.3. acompanhamento permanente da execução contratual;

9.8.7.4.  execução  das  atividades  de  acordo  com  suas  responsabilidades,  com  as  rotinas

estabelecidas e os padrões para a fiscalização de diversos contratos;

9.8.7.5. utilização de  check-list  com a finalidade de verificar a conformidade das etapas de

execução de contrato com as formalidades legais;

9.8.8. estabeleça controle de todos os bens imóveis, principalmente:

9.8.8.1. a instituição de normas, padrões, manuais e check-list para a execução das principais

atividades envolvidas na gestão do patrimônio imobiliário;

9.8.8.2. a instituição de fluxogramas e/ou mapas de processos que contemplem as atividades

do setor;

9.8.8.3.  a  verificação  periódica  da  situação  em  que  se  encontram  os  imóveis  sob  a

responsabilidade da unidade prestadora de contas, de forma a identificar possíveis problemas e

propor soluções;

9.8.8.4. a disponibilidade de estrutura tecnológica adequada e eficiente para gerir os imóveis;

9.8.8.5. o aprimoramento no controle de atualização das informações no SPIUnet;

9.8.8.6.  a  adoção de medidas  com o objetivo de evitar  que no SPIUnet  sejam inseridas  e

mantidas informações incorretas/ incompletas/desatualizadas;

9.8.8.7. a utilização de rotinas para verificação do vencimento da data de validade de avaliação

dos imóveis;

9.8.8.8. o estabelecimento de rotinas/procedimentos de supervisão das atividades relacionadas

aos  processos  de  trabalhos  da  gestão  do  patrimônio  imobiliário  na  unidade  prestadora  de

contas;

9.8.8.9. o zelo pela guarda e atualização da documentação relativa aos bens imóveis;

9.8.9.  observe  os  prazos  para  a  apresentação  da  prestação  de contas  pelos  servidores  que

utilizam o cartão de pagamento do Governo Federal;
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9.8.10.  apresente  informações  acerca  da  vantajosidade  da  locação  do  imóvel  que  sedia  a

Unidade Avançada de Barra do Garças (RIP nº 9035.00060.500-1) , como forma de justificar o

reajuste,  em 2014 e 2015, acima dos índices inflacionários previstos em contrato,  IGP-DI,

tendo em vista a necessidade de demonstrar a característica ímpar e o valor para a unidade, sob

pena de se configurar desvio de finalidade da autorização legal para contratação direta, por

inexigibilidade, conforme inteligência do art. 24, X, da Lei 8.666/1993;

9.9. determinar à Secretaria de Controle Externo no Mato Grosso (Secex-MT) que avalie e

acompanhe  a  implementação  do  plano  de  ação  ora  determinado,  de  modo  a  aferir  o  seu

cumprimento pela SR (13) MT;

9.10. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato

Grosso (SR (13) MT) , ao Incra Sede, à Casa Civil da Presidência da República e à Secretaria

de Controle Interno da Presidência da República (Ciset/PR).

A ementa acima, cujo inteiro teor segue no anexo, é bastante elucidativa vez

que  elenca,  mesmo  que  sinteticamente,  as  inúmeras  irregularidades  encontradas  no

exercício de 2014,  sendo  rejeitadas todas as justificativas apresentadas pelo Sr.  Valdir

Mendes Barranco, com apenas uma exceção (item “c” do ofício 206/2017-TCU/Secex-MT).

A  reincidência do  impugnado  mostra  o  descaso  do  impugnado  na  gestão

pública  e  a  falta  de  obediência  aos  princípios  da  Administração  Pública,  diante  da

violação dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições

(art. 11, da Lei 8.429/1992).

Depreende-se, na opinião do auditor responsável pela análise das contas, que o

impugnado demonstrou um  quadro de baixa governança e pouca capacidade de gestão,

com  liderança  que  não  consegue  transpor  os  problemas  existentes  e,  muito  menos,
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apontar caminhos para que a unidade possa progredir, tanto em termos técnicos, quanto

de gestão. 

Apesar da gestão de 2014 ter sido compartilhada entre dois gestores distintos,

convém registrar  que  a  decisão  sopesou  que  o  candidato  Valdir  Barraco  foi  o  gestor  da

unidade em 2013 e que muitas das irregularidades atribuídas ao sucessor, em 2014, vêm de

falhas de gestão cometidas neste e em exercícios anteriores por ele.

Nos termos do voto condutor, alguns trechos colacionados abaixo, apesar de

não exaurirem as  irregularidades  detectadas,  auxiliam a  elucidar  a  conduta  negligente  do

gestor, não apresentando nenhuma justificativa razoável para o que ocorreu, limitando-se a

uma  explicação  genérica  em  que  se  exime  das  irregularidades,  o  que  evidencia a  já

demonstrada ausencia de zelo no trato da coisa pública. Vejamos:

(…) a quantidade elevada de convênios com inadimplência efetiva e suspensa (sob a égide da

IN 1/97),  sem providências por parte do ex-gestor que, em sua defesa, nem mencionou

esse ponto. Além disso, há 62 convênios ‘vencidos’ sob a égide do Siconv e sobre os quais o

Sr. Valdir também não esboçou qualquer explicação.

Em  relação  a  esses  convênios  com  inadimplência  efetiva,  não  foram  demonstradas  as

providências tomadas pelo ex-gestor para mitigar ou solucionar o problema, razão pela

qual, a irregularidade permanece. 

(…)  no caso em questão,  os atrasos são recorrentes e sistemáticos, já que há processos

com mais de 10 anos de ciência do fato gerador, sem qualquer movimentação por parte

da unidade.

(…) É bom que se ressalte que muitos dos processos disciplinares e de sindicância advêm de

condutas  praticadas  por servidores  públicos  que  causaram ou  prejuízo  ao  erário  ou
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vantagem indevida ou, ainda, ambos. É muito provável que estes sejam os casos. Mas, os

gestores  não  deram  prosseguimento  ao    jus  puniendi   estatal,  violando  o  princípio

administrativo  do  impulso  oficial,  permitindo  ou  facilitando  que  tais  condutas

permaneçam impunes e que o prejuízo eventualmente causado seja de difícil reparação.

(…) o   modus operandi   de todas as transações lá relacionadas, foi permitir a execução de

serviços ou a entrega de bens e serviços sem recursos orçamentários para fazer frente às

despesas, que acabaram sendo executadas à conta do orçamento do exercício seguinte, na

rubrica  despesas  de  exercícios  anteriores,  como  se  fossem  dívidas  imprevisíveis  e

desconhecidas e não gastos corriqueiros da administração da entidade jurisdicionada.

Diante  do  exposto,  tendo  o  aludido  acórdão  transitado  em  julgado  em

29/12/2017,  conforme  listagem  fornecida  pelo  TCU  anteriormente  referenciada,  resta

evidenciada  a  inelegibilidade  em  tela.  Ademais,  em  consulta  realizada  com  o  CPF  do

candidato no endereço do TRF da 1ª Região, da mesma forma que a decisão anterior, também

não se constatou suspensão/anulação dos efeitos da decisão do TCU por decisão do Poder

Judiciário.

II – DO DIREITO

Conforme  já  exposto,  as  decisões  proferidas são  irrecorríveis  e  não  foram

suspensas  ou  anuladas  pelo  Judiciário,  sendo ainda  que as  irregularidades  que  levaram à

reprovação  das  contas  são  insanáveis  e  constituem  ato  doloso  de  improbidade

administrativa, conforme dispõe a legislação.
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De  acordo  com JOSÉ JAIRO GOMES7,  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  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

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

Com efeito, fazendo uma interpretação teleológica do dispositivo, conclui-se

que ele busca afastar da disputa eleitoral  justamente agentes públicos que praticaram atos

graves, cujo desmazelo ou abuso da coisa pública tenha levado à reprovação de contas pelo

órgão competente, como demonstrado nos autos.

 Nesse contexto,  como se vê,  as  irregularidades  acima apontadas,  sobretudo

aquelas  destacadas,  configuram,  de  forma  inquestionável,  ato  doloso  de  improbidade

administrativa,  de modo a obstar  a  candidatura sob análise,  incidindo de forma  patente a
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incidência  da  causa  de  inelegibilidade  suscitada  (artigo  1º,  inciso  I,  alínea  “g”,  da  Lei

Complementar n. 64/90).

III - 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 de VALDIR MENDES

BARRANCO.

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,  notadamente  o  inteiro  teor  dos  acórdãos  referidos;

pugnando, nada obstante, como assegura o artigo 38, §4º, da Resolução TSE n. 23.548/2017,

pela juntada, se necessário, de novos elementos materiais.

Requer a expedição de ofício ao Tribunal de Contas da União para remessa de

cópias por meio eletrônico das tomadas de contas n. 027.622/2015-0 e 020.203/2014-4, tendo

em vista as diligências empreendidas não se concluírem no exíguo prazo determinado para

impugnação dos registros.

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