
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 : 0600449-64.2018.6.11.0000 – Classe RRC

Impugnado : Miguel Moreira da Silva (Número 40111)

Partido/Coligação : Coligação Segue em frente Mato Grosso III 40-PSB / 23-PPS 

Relator : Exmo. Dr. Desembargador Pedro Sakamoto

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  MIGUEL MOREIRA DA SILVA  ao cargo de  Deputado Estadual,  objeto do pedido

formulado pela Coligação Segue em frente Mato Grosso III, integrada pelo  Partido Popular

Socialista e Partido Socialista Brasileiro – PPS/ PSB em favor, 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 NA 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  MIGUEL MOREIRA DA SILVA,  cujo edital  foi

publicado no dia 14/08/2018.

Sucede que, como revela a anexa documentação, extraída do sítio eletrônico do

Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT), o ora impugnado, na condição de gestor público e

ordenador de despesas,  à frente  da Câmara  Municipal  de Barra do Garças/MT, teve suas

contas  desaprovadas  em face  de  irregularidades  graves  e  insanáveis,  caracterizadas

como ato doloso de improbidade administrativa (dano ao erário) – cenário que atrai 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
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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.

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

que ele busca afastar da disputa eleitoral agentes públicos que praticaram atos graves, cujo

desmazelo  ou  abuso  da  coisa  pública  tenha  levado  à  reprovação  de  contas  pelo  órgão

competente.

In casu, as contas do candidato foram rejeitadas pelo TCE/MT na Tomada de

Contas  Ordinária  n.  27.557-8/2015  em  consequência  a  realização  de despesas  com

publicidade no âmbito da Câmara Municipal de Barra do Garças, enquanto gestor, no valor

total de R$115.654,78 (cento e quinze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e

oito  centavos),  sem  amparo  em  documentação  comprobatória  da  efetiva  prestação  dos

serviços, em afronta ao art. 63, § 2º, III, da Lei 4.320/64.

Vejamos, a propósito, a ementa do acórdão 103/2016:

PROCESSO Nº TCE 27.577-8/2015

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

GESTOR: MIGUEL MOREIRA DA SILVA

EXERCÍCIO: 2014

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 os artigos 191, II, e 194 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal

de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto do Relator,

alterado oralmente em Sessão Plenária para substituir a multa de 10 UPFs/MT para a multa em

percentual de 10% incidente sobre o valor do dano, e de acordo com o Parecer nº 4.557/2016
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do Ministério  Público de Contas,  em  julgar IRREGULARES as contas prestadas nesta

Tomada de Contas instaurada em face da Câmara Municipal de Barra do Garças, gestão

do Sr. Miguel Moreira da Silva, para apurar  irregularidades  na execução do Contrato nº

007/2014, firmado com a empresa R. de A. Couto – Publicidade, em cumprimento ao Acórdão

nº  243/2015-PC  (Processo  nº  1.532-6/2014),  conforme  consta  no  voto  do  Relator;

recomendando à  atual  gestão  que  observe  atentamente  o  disposto  na  Lei  Federal  nº

4.320/1964, especialmente no que se refere ao processo de despesas, respeitando as fases de

empenho, liquidação e pagamento, devendo, na fase de liquidação, exigir documentos idôneos,

com  a  devida  atestação  da  prestação  dos  serviços  ou  entrega  das  mercadorias;  e,  ainda,

determinando ao Sr.  Miguel  Moreira  da Silva (CPF nº 087.162.422-20) que  restitua aos

cofres  públicos  municipais  o  valor de  R$  115.654,78 (cento  e  quinze  mil,  seiscentos  e

cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), em decorrência do pagamento de despesas

sem atesto nas notas  fiscais  e  sem documentos comprobatórios  da realização  dos serviços

contratados, nos termos do artigo 70, II, da Lei Complementar nº 269/2007, c/c o artigo 285,

II, da Resolução nº 14/2007, devendo o valor ser atualizado com juros e correção monetária, a

partir da data do fato gerador (19-9-2014); e, por fim, nos termos do artigo 287 da Resolução

nº 14/2007, c/c o artigo 7º da Resolução Normativa nº 17/2016, aplicar ao Sr. Miguel Moreira

da Silva a multa de 10% incidente sobre o valor do dano ao erário apurado acima. A multa e a

restituição  deverão  ser  recolhidas  com recursos  próprios,  no prazo  de  60  dias.  O  boleto

bancário para recolhimento da multa está disponível no endereço eletrônico deste Tribunal de

Contas – http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas. 

(Acórdão Nº 103/2016 – PC (proferido em 29/11/2016)  1

Ademais, segue trecho do voto proferido pelo Conselheiro Luiz Carlos Pereira

no sentido de, além de enquadrar a conduta do impugnado como prática de irregularidade

grave  insanável,  demonstra  a  reincidência  do  candidato  na  qualidade  de  gestor  na

desobediência ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64:

(…) Neste aspecto, considero grave a conduta do Gestor em liquidar as referidas despesas

sem amparo em documentação comprobatória da efetiva prestação dos serviços, uma vez

que o  atesto  é  pressuposto para o pagamento  e  deve ser  procedido por responsáveis

devidamente identificados, dando conta de que os serviços ou produtos foram realizados

1 http://www.tce.mt.gov.br/protocolo/decisao/num/275778/ano/2015/num_decisao/103/ano_decisao/2016
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de acordo com o avençado e/ou solicitado, garantindo a boa e regular aplicação do erário.

Isto é, para cada pagamento deve ser emitida uma nota fiscal, que será recebida e atestada pelo

gestor do contrato, confirmando a entrega da mercadoria ou realização do serviço, o que não

foi observado pela Administração.

(…)

No caso dos autos, é salutar que se frise que, no exercício de 2012, o jurisdicionado também

apresentou falhas em outros contratos de publicidade, que foram objeto de análise desta Corte

de Contas (Processo nº 10.301-2/2012).

No julgamento daquelas Contas Anuais, o Relator manteve os apontamentos com aplicação de

multa, pois constatou que nas notas fiscais não haviam detalhamentos do objeto, ausência de

critérios objetivos e quantitativo para o pagamento das despesas com publicação de matérias

de interesse do Legislativo, impossibilitando a mensuração dos serviços prestados. Além disso,

expediu  determinação  legal  (Acórdão  nº  163/2013-SC)  para  que  em  futuros  contratos  da

Câmara Municipal de Barra do Garças especificasse no instrumento contratual e nas notas de

liquidação  o  valor  unitário  pago  pela  inserção  de  cada  publicação,  devendo,  ainda,  o

pagamento ser feito mediante apresentação de relatórios discriminados mensais dos serviços

prestados. No entanto, tal exigência, não foi atendida pela atual gestão.

Não obstante, descumpriu, também, determinação exarada no julgamento das Contas Anuais

do  exercício  de  2013,  contida  no  Acórdão  nº  127/2014  –  PC,  para  se  abster  de  realizar

despesas que não observem a Lei nº 4.320/1964.

Importante  anotar  que  a  citada  decisão  administrativa,  relativamente  as

irregularidades ali apontadas, foi mantida definitivamente em grau de recurso, nos termos

do acórdão nº 366/2017, publicado em 15/08/2017. A única reforma concerne à redução do

valor do dano ao erário de R$ 115.654,78 para R$ 45.099,26, mantendo a irregularidade:

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 1º, XVI,

da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato

Grosso),  por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo, em parte, com o

Parecer nº 1.437/2017 do Ministério Público de Contas em, preliminarmente, conhecer e, no

mérito,  dar  PROVIMENTO PARCIAL  ao Recurso Ordinário constante do documento nº

3.960-8/2017,  interposto pelo Sr.  Miguel  Moreira da Silva,  à  época  presidente da Câmara

Municipal  de  Barra  do  Garças,  em  face  da  decisão  proferida  por  meio  do  Acórdão  nº
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103/2016-PC,  no  sentido  de:  1) reduzir  o  valor  do  dano  de  R$  115.654,78  para  R$

45.099,26, porém, mantendo a irregularidade; e,  2) determinar  ao atual gestor que, com

supedâneo  nas  disposições  dos  artigos  155,  §  2º,  e  156,  §  1º,  da  Resolução  nº  14/2007

(Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso),  instaure Tomada de

Contas Especial, na forma prescrita na Resolução Normativa nº 24/2014-TP, para certificação

da aplicação do valor referido no item anterior,  em face da dúvida demonstrada nos autos

quanto a sua efetiva aplicação no Contrato nº 007/2014;  mantendo-se os demais termos da

decisão recorrida, conforme fundamentos constantes no voto do Relator. 

(Recurso Ordinário – 3.960-8/20172)

Por outro lado, não se tem notícias de que o acórdão nº 366/2017 tenha sido

anulado ou esteja com seus efeitos suspensos por decisão, liminar ou definitiva, proferida pelo

Poder Judiciário.

Com efeito, 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 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). 

Ainda, esclarece o autor que a insanabilidade e que a irregularidade configure

ato  doloso  de  improbidade  são  requisitos  postos  pela  lei  eleitoral  para  configuração  da

inelegibilidade:

2 http://www.tce.mt.gov.br/protocolo/decisao/num/275778/ano/2015/num_decisao/366/ano_decisao/2017
3 Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral. 14. ed. rev. Atual. E ampl.  São Paulo: Atlas, 2018.
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Insanáveis, frise-se, são as irregularidades graves,  decorrentes de condutas perpetradas com

dolo ou má-fé, contrárias à lei ou ao interesse público; podem causar dano ou prejuízo ao

erário,  enriquecimento  ilícito,  ou  ferir  princípios  constitucionais  reitores  da Administração

Pública. Além de insanáveis, a caracterização da inelegibilidade em apreço ainda requer que a

irregularidade  ‘configure  ato  doloso  de  improbidade  administrativa’.  Assim,  ela  deve  ser

insanável e constituir ato doloso de improbidade administrativa.(grifos no original)

De acordo com o TSE, c  abe à Justiça Eleitoral, rejeitadas as contas, proceder

ao enquadramento das irregularidades como insanáveis ou não e verificar se constituem ou

não  ato  doloso  de  improbidade  administrativa. Ocorre  que,  via  de  regra,  os  órgãos

competentes,  ao  apreciar  as  contas  submetidas  à  sua  análise,  não se  pronunciam sobre  a

natureza das irregularidades encontradas (sanáveis ou insanáveis), tampouco se caracterizam

atos dolosos de improbidade administrativa. Nesse sentido:

(…) A constatação da ocorrência (ou não) do dano ao erário ou do enriquecimento ilícito

se situa entre os requisitos que habilitam o magistrado eleitoral a exarar juízo de valor

concreto,  de  forma  a  ampliar  a  sua  cognição,  notadamente  nas  hipóteses  em  que  o

acórdão  de  rejeição  de  contas  for  omisso  acerca  da  ocorrência  desses  elementos  ou

sempre  que  o  fizer  de  forma  açodada,  sem  perquirir  as  particularidades  das

circunstâncias de fato.

(Recurso Especial Eleitoral nº 18725, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação:  DJE -

Data 29/06/2018, Página 45-48)

Cabe  à  Justiça  Eleitoral  ,  rejeitadas  as  contas,    proceder  ao  enquadramento  das

irregularidades como insanáveis ou não e verificar se constituem ou não ato doloso de

improbidade  administrativa  ,    não  lhe  competindo,  todavia,  a  análise  do  acerto  ou

desacerto da decisão da corte de contas. Precedentes.

(...)

(Recurso Ordinário nº 72569, TSE, Relator(a) Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS

MOURA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 60, Data 27/03/2015, Página

38 )
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Na  hipótese  dos  autos,  as  irregularidades  descortinadas  pelo  TCE/MT

configuram ato doloso de improbidade administrativa por causarem  dano ao erário e por

importarem em violação a princípios caros da administração pública, tais como, por exemplo,

legalidade, moralidade e economicidade.

Com efeito, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em

decisão  irrecorrível (documento  anexo  1),  determinou-se  que  Miguel  Moreira  da  Silva

restitua  aos  cofres  públicos  municipais  o  valor  de  R$  45.099,26,  em  decorrência  do

pagamento de despesas sem atesto nas notas fiscais  e sem documentos comprobatórios da

realização dos serviços contratados,  nos termos do artigo 70, II,  da Lei  Complementar  nº

269/2007, c/c o artigo 285, II, da Resolução nº 14/2007. 

Quanto  ao  dolo e  o  caráter  insanável dos  vícios,  estes  são  evidentes.

Relembre-se  que  a  irregularidade  insanável  deve  ser  entendida  como  aquela  que  não  é

passível de retificação no tempo devido, isto é, que não se pode retornar ao status quo para se

ter a regularidade de procedimento e, portanto, para se afastar do cenário jurídico desvio de

conduta administrativa4.  Com efeito,  se  os pagamentos indevidos  já  se  consumaram, com

inegável dano ao erário   no valor histórico de R$   45.099,26, nada mais há o que fazer.

No  que  toca  ao  dolo,  sublinhe-se  que  é  fato  incontroverso nos  autos  o

recorrente,  na  condição  de  presidente  da  Câmara  Municipal,  foi  quem  ordenou os

pagamentos tidos como ilegais. 

Nesse contexto, é patente a incidência da causa de inelegibilidade suscitada

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

na jurisprudência do egrégio TSE. Vejamos:

4Conforme voto do Ministro Marco Aurélio proferido no Recurso Especial Eleitoral nº 21.896.
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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

concreto, 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.
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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, 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)
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Por  oportuno,  destaca-se  que  o dolo  exigido  para  a  caracterização  da

inelegibilidade se trata do dolo genérico, que se caracteriza quando o administrador assume

os riscos de não observar a legislação respectiva. Nesse sentido:

ELEIÇÕES  2014.  RECURSO  ORDINÁRIO.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.

INELEGIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DE  CONTAS.  LEI  Nº  8.666/93.

DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROVIMENTO.

1.  A inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 não

exige o dolo específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se

caracteriza  quando  o  administrador  assume  os  riscos  de  não  atender  aos

comandos constitucionais e legais, que vinculam e pautam os gastos públicos. 

2.  Na espécie, o recorrido teve as contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas

Estadual,  e,  durante  a  sua  gestão  à  frente  do  Executivo  Municipal,  constatou-se

verdadeiro descaso com a coisa pública e com a própria imagem da Administração,

ao atuar em seu nome, em desobediência à Lei de Licitações, com inobservância das

disposições contábeis que impedem a regular fiscalização da aplicação dos recursos

públicos e, principalmente, em pagamentos realizados com cheques nominativos à

própria prefeitura e 194 cheques devolvidos por falta de fundos.

3.   Evidenciada  a  incidência  de  inelegibilidade,  dada  a  má  gestão  dos  recursos

públicos e ao descumprimento da legislação de regência, é o caso de se indeferir o

registro de candidatura.

 4.  Recursos ordinários providos.

(RO nº  44880,  Acórdão  de  24/05/2016,  Relator(a)  Min.  LUCIANA CHRISTINA

GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 112,

Data 13/06/2016, Página 36. Destacou-se)

Como  visto,  notadamente  dos  excertos  em  destaque,  as  irregularidades

detectadas nas contas prestadas pelo requerido na qualidade de gestor, decorrente do exercício

do apontado cargo público, ostentam natureza insanável e enquadram-se como ato doloso

de improbidade administrativa. 
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II - DOS PEDIDOS:

Diante do exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral requer: 

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

oportunidade para o oferecimento de defesa, no prazo legal;

b) a negativa do registro nos termos do art. 15 da Lei Complementar nº 64

de 1990, após a citação do requerido;

Por oportuno, 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]

\(Assinado digitalmente)

CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Procuradora Regional Eleitoral
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