
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  RELATOR  DO  EGRÉGIO  TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS

RRC nº  0601436-57.2018.6.09.0000

Requerente: Ministério Público Eleitoral

Requerido  :  AGNALDO FRANCISCO TOLEDO

 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  pelo  Procurador

Regional Eleitoral signatário, vem, respeitosamente, no uso de suas atribuições

legais, com fulcro no art. 127 da Constituição Federal, bem como no art. 3º da LC

64/90 c/c art. 77 da LC 75/93, e no art. 37 da Resolução TSE nº 23.405/2014,

propor 

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

DE REGISTRO DE CANDIDATURA

em  face  de  AGNALDO  FRANCISCO  TOLEDO,  conhecido  por  AGNALDO

TOLEDO, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe (RRC),

candidato  ao  cargo  de  DEPUTADO  ESTADUAL,  pelo  Partido  Republicano

Progressista - PRP, em Goiás, com o número 44.789, ante as razões de fato e de

direito a seguir articuladas.
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I. DOS FATOS

O requerido pleiteou, perante o Tribunal Regional Eleitoral de

Goiás, registro de candidatura ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido PRP,

após regular escolha em convenção partidária, conforme lista publicada nos sites

do TSE e do TRE/GO e edital publicado no Diário de Justiça.

No  entanto,  o  requerido  encontra-se  inelegível,  haja  vista

que, nos últimos oito anos,  teve suas contas relativas ao exercício do cargo

de  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Itarumã/GO  rejeitadas  por

irregularidade  insanável  que  configura  ato  doloso  de  improbidade

administrativa em decisão definitiva do Tribunal de Contas dos Municípios

do Estado de Goiás -  TCM,  conforme acórdão e Lista  do TCM anexos,  nos

termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea “g”, da

Lei Complementar nº 64/90 (redação da LC 135/2010), 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;”

Ressalte-se,  outrossim,  que  não compete  à  Justiça  Eleitoral

rediscutir o mérito do acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM que

rejeitou as contas do requerido (Súmula nº 41 do TSE), mas apenas verificar se

os fatos  que  ensejaram a  rejeição  das  contas,  em tese,  configuram  (1) vício

insanável  e  (2) ato  doloso  de  improbidade  administrativa,  ou  seja,  possui

enquadramento jurídico, em tese, nos artigos 9º, 10 ou 11 da Lei nº 8.429/92 e

não foram simplesmente atos culposos.
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No caso vertente, o requerido, na qualidade de Presidente da

Câmara  Municipal  de  Itarumã-GO,  foi  responsabilizado  por  irregularidades

cometidas durante o 3º QUADRIMESTRE de 2008, as quais foram consideradas

insanáveis pelo TCM de Goiás em sede de RECURSO ORDINÁRIO, que resultou

no  Acórdão  AC nº.  04776/11  de  01/06/11  (Processo  nº.  12390/10),  situação

mantida  pelo  Acórdão  nº.  10156/2011  de  30/11/2011,  em  Embargos  de

Declaração (Processo n.° 02744/09).

Assim,  ao  examinar  os  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO

interposto pelo requerido, a Corte de Contas deu provimento parcial, mantendo o

julgamento pela irregularidade das contas de gestão, em razão da permanência

de diversas irregularidades (Acórdão AC nº. 10156/2011 de 30/11/2011):

“(...)
(item 13.3)  Não foi juntado aos autos o relatório das diárias
concedidas    no exercício,  com indicação do nome do servidor
ou agente político, o valor recebido, a quantidade de diárias, a
cidade de destino da viagem, a finalidade da viagem, e o meio
de locomoção; 
(item 13.4)  Não foi juntado aos autos o relatório mensal das
despesas com telefone, por linha, com indicação do número da
linha, o valor da fatura, e o usuário e;
(item  13.5)  Não  foi  juntado  aos  autos  o  relatório  diário  de
utilização dos veículos do Legislativo, com indicação para cada
veículo,  tipo  de  combustível,  quilometragem  inicial  e  final
marcada no  hodômetro,  quantidade de  litros  de  combustível
gasto, valor da despesa, e o tipo de serviço realizado;
(...)
14.17.1-Foram realizadas no exercício,  despesas com Ligações
Telefônicas, no valor de R$ 40.083,75, (fls. 283 - vol. I), sem que
se juntasse aos autos, para as despesas com os telefones móveis
e fixos, (RC 016-07, do TCM). Também não se anexou aos autos
documentos demonstrando o controle das ligações, bem como,
documentos onde se pudesse verificar se as despesas Estado de
Goiás  obedeceram ao  princípio  da  economicidade,  o  interesse
público,  e se  não foram realizadas para  atender  interesses de
cunho pessoal, contrariando entendimento do TCM, expresso por
meio das Resoluções RC nº 014/03, 006/05 e 016/07.
14.17.2 - Foram realizadas no exercício, despesas com Aquisição
de Combustíveis, no valor de R$ 38.152,81, (fls. 284 - vol. I), e
como  não  se  juntou  aos  autos,  os  documentos  de  controle
necessários para se verificar a legalidade das despesas.

_________________________________________________________________________
Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás

Avenida Olinda, Quadra G, lote 02, Park Lozandes, Goiânia/GO, CEP 74.884-120
Fone (62) 3245-5406 - Fax (62) 3243-5238   Homepage: www.prgo.mpf.gov.br

3

http://www.prgo.mpf.gov.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

14.17.3 -  Foram concedidas no exercício, Diárias no valor de R$
18.900,00,  sem  que  se  tenha  juntado  aos  autos  documentos
necessários para atestar a legalidade das mesmas (fls. 285 – vol.
I).
(item 6, Procuradoria)  O contrato objeto de análise do processo
05819/09, objetivando o fornecimento de combustíveis, celebrado
com Distribuidora Sudoeste Ltda., submetido ao crivo do TCM foi
considerado ilegal, por meio da Resolução RS nº. 1112/09.
Visando o saneamento das irregularidades acima identificadas, o
embargante,  via  documento  de  fls.  1/6,  solicitou  prazo  para
apresentar documentação pertinente.
Tal solicitação lhe foi conferida, entretanto, conforme Despacho
nº. 7801/11, de fls. 17, emitido pelo Setor de Diligências, o prazo
da intimação escoou-se sem que houvesse manifestação da parte
notificada;  permanecendo  assim  todas  as  irregularidades
acima identificadas.”

Por último, ficou consignado no referido acórdão do TCM:

“CONCLUSÃO DA SECRETÁRIA DE RECURSOS
IRREGULARIDADES SANADAS: Nenhuma.
IRREGULARIDADES RESSALVADAS: Nenhuma.
IRREGULARIDADES  MANTIDAS:  Irregularidades  indicadas
itens 13.1,  13.2,  13.3,  13.4,  13.5,  14.1,  14.2,  14.3,  14.4,  14.5,
14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16,
14.17.1, 14.17.2, 14.17.3 e item 6 (procuradoria).
ANALISE DA PROCURADORIA GERAL DE CONTAS, Parecer
nº 07245/11, as fls. 23.
O  Ministério  Público  opina  pelo  não  provimento,  mantendo
inalterado o AC 04776/11.
ANALISE DA RELATORIA
Esta Relatoria ancora a análise da Secretária e Ministério Público,
manifestamos  por  manter  a  IRREGULARIDADE.  ACORDA  O
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS,  por  meio  de  seu
Colegiado, consubstanciado nos argumentos retro,  conhecer do
Embargo de Declaração, para, no mérito, Negar-lhe provimento,
mantendo  de  conseqüência,  o  Acórdão    AC  nº.  04776/10  de
01/06/11 (Processo  nº.  12390/10  –  pedido  de  recurso  ao  3º
quadrimestre de 2008), em todos os seus termos.”
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II. DA INELEGIBILIDADE DECORRENTE DA REJEIÇÃO DE

CONTAS

Inicialmente, registre-se que o termo contas da alínea “g” do

inciso I do art. 1° da LC 64/90 não abrange apenas as contas de balanço anuais,

mas  quaisquer  contas  do gestor  quanto  à  administração  de  recursos público,

sendo irrelevante a natureza do procedimento por meio do qual as irregularidades

são apuradas (v.g. tomada de contas especial, inspeção voluntária, etc.).

Aliás,  ressalte-se que são justamente nos procedimentos de

tomada  de  contas  especiais,  auditorias  e  inspeções  in  loco  em  relação  a

contratos  específicos  onde  são  apuradas  de  forma  mais  aprofundada  a

regularidade das contas, e também são encontradas, em regra, as irregularidades

mais graves.

Nesse sentido, confira-se precedentes do TSE, verbis: 

“(...) 2.  Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, para a

incidência da alínea g do inciso I do art. 1º da Lei Complementar

nº 64/90,  é irrelevante a natureza do procedimento por meio do

qual  as irregularidades foram apurada  s,  bastando que o  órgão

competente  tenha  reconhecido  se  tratar  de  vício  insanável  que

configure,  em  tese,  ato  doloso  de  improbidade  administrativa,

mediante  decisão  irrecorrível  que  não  tenha  sido  suspensa  por

decisão  judicial.  (...)”  (TSE  -  Agravo  Regimental  em  Recurso

Especial Eleitoral nº 29595, Acórdão de 22/10/2014, Relator(a) Min.

HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça

eletrônico, Tomo 213, Data 12/11/2014, Página 46-47 )

“ELEIÇÃO  2010.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO

ORDINÁRIO. ARTIGO 1º, I, g, DA LC Nº 64/90, COM A REDAÇÃO

DADA PELA LC Nº 135/2010. RELATÓRIO DE AUDITORIA DO TCU.
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IRRELEVÂNCIA.  PROCEDIMENTO.  INCIDÊNCIA  CAUSA  DE

INELEGIBILIDADE. - É irrelevante, a teor da jurisprudência desta

Corte,  a  natureza  do  procedimento  utilizado  pelo  órgão

competente  para  aferir  irregularidades  em  convênio  com  a

União, sendo necessário, para a incidência da alínea g da LC

64/90, com a redação dada pela LC nº 135/2010, tão somente que

a  irregularidade insanável  tenha sido  confirmada  em decisão

irrecorrível  do  órgão  competente  e  que  não  tenha  esta  sido

suspensa por decisão judicial.  - Agravo regimental a que se nega

provimento.” (TSE -  Agravo  Regimental  em  Recurso  Ordinário  nº

452298,  Acórdão  de  16/12/2010,  Relator(a)  Min.  HAMILTON

CARVALHIDO,  Publicação:  PSESS -  Publicado  em  Sessão,  Data

16/12/2010)

Outrossim,  no  presente  caso  verifica-se  pela  moldura  fática

assentada no acórdão do TCM-GO que rejeitou as contas do requerido, que as

irregularidades mencionadas, no referido quadrimestre de 2008, notadamente por

sua gravidade, indicam prejuízo ao erário, logo, configuram-se como insanáveis,

além de caracterizarem,  em tese,  atos  dolosos de improbidade administrativa

(arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92).

Assim,  as  irregularidades  identificadas  nos  itens  14.17.1,

14.17.2, 14.17.3,  resultou em um prejuízo ao erário, no valor global – sem

acréscimos legais - de R$ 97.136,56,  em razão de pagamentos de ligações

telefônicas sem comprovação de destinação ao atendimento do serviço público

(R$  40.083,75);  aquisições  de  combustíveis  (R$  38.152,81)  e  concessões  de

diárias  (R$  18.900,00),  além  da  ilegalidade  do  contrato  de  fornecimento  de

combustíveis, celebrado com Distribuidora Sudoeste Ltda, conforme Resolução

TCM RS Nº. 1112/09 (item 6 - Procuradoria). Tais irregularidades sugerem não só

o prejuízo ao erário, mas ofensa a princípios da Administração Pública, apesar de

não haver imputação de débito ao agente público (art. 11 da Lei nº 8.429/92).
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É verdade,  que conforme entendimento consolidado do TSE

"nem toda rejeição de contas  enseja  a  inelegibilidade do art.  1º,  I,  g,  da  LC

64/90". No entanto, cabe "à Justiça Eleitoral verificar a presença de elementos

mínimos  que  revelem  má-fé,  desvio  de  recursos  públicos,  dano  ao  erário,

reconhecimento  de  nota  de  improbidade,  grave  violação  a  princípios,  dentre

outros, isto é, circunstâncias que revelem a lesão dolosa ao patrimônio público ou

o prejuízo à gestão da coisa pública"  (AgR-RO nº 1216-76/SP, Rel. Min. João

Otávio de Noronha, PSESS de 11.11.2014).

Este é o caso dos autos, porquanto   os pagamentos efetuados,

que  beiram  R$  100.000,00  (cem  mil  reais),  não  foram  comprovados  pelo

ordenador de despesas. Apesar de o TCM não lhe imputar o débito, o prejuízo ao

erário e gravidade da lesão são evidentes. Assim, trata-se de ato de improbidade

nitidamente  de  natureza  dolosa,  e  não  culposa,  sendo  suficiente  para  a

configuração da inelegibilidade da alínea “g” que se infira o dolo genérico, e não o

específico; ou seja, a simples vontade de praticar a conduta em si que ensejou o

ato de improbidade.  

Nesse sentido, confira-se precedente do TSE, verbis:

“ELEIÇÕES  2014.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO

ORDINÁRIO.  INELEGIBILIDADE.  CONTAS.  REJEIÇÃO.  LEI  DE

LICITAÇÕES. ART. 1º, I, G, LC Nº 64/90. INCIDÊNCIA. 1.  (...)  2.  O

dolo a que alude o referido dispositivo legal é o genérico, e não

o específico, ou seja, a simples vontade de praticar a conduta

em si que ensejou a improbidade.  3.  (...)” (Agravo Regimental em

Recurso Ordinário nº 14326, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min.

LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: PSESS -

Publicado em Sessão, Data 17/12/2014)
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“(...)  3.  Na espécie,  verifica-se a ocorrência  de dolo genérico,

relativo  ao  descumprimento  dos  princípios  e  normas  que

vinculam a atuação do administrador  público,  suficiente  para

atrair  a  cláusula  de  inelegibilidade.  Precedentes.  (...)”  (TSE  -

Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 92555, Acórdão

de 20/11/2014, Relator(a) Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS

MOURA,  Publicação:  PSESS  -  Publicado  em  Sessão,  Data

20/11/2014)

Destarte, tendo em vista que os fatos que ensejaram a rejeição

das  contas  do  requerido  pelo  TCM-GO,  em  decisão  definitiva  (irrecorrível),

configuram, em tese, vício insanável e ato doloso de improbidade administrativa

(arts.  10  e  11  da  Lei  n.  8.429/92),  conclui-se  que  o  requerido  encontra-se

inelegível, devendo seu registro de candidatura ser indeferido, nos termos do art.

14,  §  9º,  da  Constituição  Federal  c/c  art.  1º,  inciso  I,  alínea  “g”,  da  Lei

Complementar nº 64/90 (redação da LC 135/2010).

Por último, é de consignar que as irregularidades reconhecidas

pelo TCM-GO ao julgar as contas do requerido configuram-se como insanáveis e

atos  dolosos  de  improbidade  administrativa,  não  cabendo  à  Justiça  Eleitoral

decidir quanto ao acerto ou desacerto da decisão do tribunal de contas (Súmula

n° 41 do TSE). 

III – PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

a) seja o requerido notificado no endereço constante do seu

pedido de registro para apresentar defesa, se quiser, no prazo legal, nos termos

do art. 4º da LC 64/90;
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b) a  produção  de  todos  os  meios  de  provas  admitidas  em

direito, especialmente a juntada da prova documental em anexo;

c) após  o  regular  trâmite  processual,  seja  indeferido em

caráter definitivo o pedido de registro de candidatura da requerida. 

Goiânia, 21 de agosto de 2018

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS

Procurador Regional Eleitoral
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