
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

________________________________________________________________________________________________

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  RELATOR  DO  EGRÉGIO  TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

RRC nº 0601411-44.2018.6.09.0000

Requerente: Ministério Público Eleitoral

Requerido(a): ERNANI JOSE DE PAULA

 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  meio  do

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, propor 

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

DE REGISTRO DE CANDIDATURA

em face de ERNANI JOSÉ DE PAULA, já devidamente qualificado nos autos do

processo em epígrafe (RRC),  candidato ao cargo de Deputado Estadual,  pelo

Partido Progressista (PP), com o n.º 11888, ante as razões de fato e de direito a

seguir articuladas.
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I – DOS FATOS

O requerido ERNANI JOSÉ DE PAULA pleiteou, perante este

Egrégio  Tribunal  Regional  Eleitoral,  registro  de  candidatura  ao  cargo  de

DEPUTADO  ESTADUAL  pelo  PARTIDO  PROGRESSISTA  (PP),  após  regular

escolha em convenção partidária, conforme edital publicado pela Justiça Eleitoral.

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

na qualidade de Prefeito do Município de Anápolis/GO, nos últimos oito anos,

teve  suas  contas  relativas  ao  mencionado  cargo,  no  período  de  gestão

01.01.2001  a  18.08.2003,  rejeitadas  por  irregularidade  insanável  que

configura ato doloso de improbidade administrativa em decisão definitiva do

Tribunal de Contas da União, conforme acórdãos anexos e lista pública de

inelegíveis do TCU  1  , 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  nº

135/2010-Lei da Ficha Limpa), 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.

1 Disponível em: https://contasirregulares.tcu.gov.br/ordsext/f?p=105:2:::NO:RP:P2_MOSTRAR_LISTA:1 
Acesso em 22/08/2018.
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No presente caso, o requerido, enquanto Prefeito do Município

de Anápolis-GO, foi responsabilizado por omissão no dever de prestar contas

dos recursos transferidos nos exercícios 2001/2003 ao município por meio

dos  Termos  de  Responsabilidade  105,  360  e  137/MPS/Seas/2001/2002  e

79/MPAS/2003, conforme  relatado  na  Tomada  de  Contas  Especial  nº

002.409/2009-0, tendo a decisão da 2ª Câmara do TCU que rejeitou as contas do

requerido ficado assim ementada  (Acórdão nº 1137/2011), verbis:

“SUMÁRIO:  TOMADA  DE  CONTAS  ESPECIAL.  OMISSÃO  NO

DEVER DE PRESTAR CONTAS. CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE

DOCUMENTAÇÃO  RELATIVA  ÀS  CONTAS.  NÃO

COMPROVAÇÃO  DA  BOA  E  REGULAR  APLICAÇÃO  DOS

RECURSOS.  NOVA  CITAÇÃO.  REVELIA.  CONTAS

IRREGULARES. DÉBITO E MULTA.

Compete  ao  gestor  o  ônus  de  comprovar  a  boa  e  regular

aplicação dos recursos públicos que lhe foram transferidos, o

que se deve fazer mediante a apresentação de documentação

idônea e com observância das normas legais e regulamentares” 

(original sem negrito).

Outrossim,  verifica-se  pela  moldura  fática assentada  no

referido  acórdão  do  TCU  que  rejeitou  as  contas  do  Requerido,  que  as

irregularidades  praticadas  possuem  enquadramento  jurídico  como:  (a)

irregularidade insanável e  (b) ato doloso de improbidade administrativa previsto

no artigo 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92. Confira-se:

“(...) Devo salientar, inicialmente, que o ônus da prova da idoneida-

de no emprego dos recursos, no âmbito administrativo, recai sobre

o gestor, obrigando-se este a comprovar que foram regularmente

aplicados quando da realização do interesse público,  ex vi do art.

70, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 93 do De-

creto-lei  200/1967, entendimento esse consolidado neste Tribunal

por meio do Enunciado de Decisão 176/TCU e da ampla jurispru-

dência desta Corte. 
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2. Como visto no relatório precedente, não houve comprova-

ção de que os recursos foram regularmente aplicados em con-

formidade  com  os  termos  de  responsabilidade  e  legislação

pertinente, dadas as irregularidades apontadas na documenta-

ção apresentada pelo Sr. Ernani José de Paula a título de pres-

tação de contas. 

2. Perante esta Corte,  em que pese ser-lhe dada oportuni-

dade de defesa,  preferiu o referido gestor manter-se silente,

deixando, portanto, de produzir prova da regular aplicação dos

recursos. Atendeu apenas à primeira citação que lhe fora remetida

em razão da omissão no dever de prestar contas.   Todavia, com a

rejeição da documentação apresentada e renovação de sua ci-

tação, o responsável permaneceu inerte, deixando de compro-

var a regular aplicação dos recursos que lhe foram confiados.

Assim, configurada a revelia do ex-prefeito frente à citação deste

Tribunal, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, e inexistin-

do  comprovação  da  boa  e  regular  aplicação  dos  recursos

transferidos,  não  resta  alternativa  senão  dar  seguimento  ao

processo proferindo julgamento sobre os elementos até aqui

presentes, que conduzem à irregularidade de suas contas.

3. Do mesmo modo, incidiu em revelia o responsável  Pedro

Fernando Sahium, também ex-prefeito, em razão de não ter apre-

sentado alegações de defesa para o débito que lhe fora imputado

no ofício citatório que lhe fora dirigido, relativo aos repasses efetua-

dos em 3/9/2003 e 22/12/2003, ocasião em que era prefeito, suce-

dendo o Sr. Ernani José de Paula (afastado em 19/8/2003).

4. Assim,  alinho-me  às  manifestações  uniformes  da

Secex/GO e do Ministério Público no sentido do julgamento

pela  irregularidade  das  contas,  condenação  em  débito,

aplicação de multa e remessa da deliberação que vier  a ser

adotada  à  Procuradoria  da  República  no  Estado  de  Goiás.

(Acórdão  nº  1137/2011,  da  2ª  Câmara,  TCU,  Rel.  AUGUSTO

SHERMAN CAVALCANTI, original sem negrito, doc. anexo)
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O requerido interpôs recurso de reconsideração ao Acórdão nº

1137/2011, porém foi julgado intempestivo no Acórdão n.º 6.438/2011-2ª Câmara

do TCU, doc. em anexo. Ato contínuo, ele interpôs Embargos de Declaração em

Recurso de Reconsideração,  ocasião em que o Tribunal  de Contas da União

manteve o reconhecimento das ilicitudes:

SUMÁRIO:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  DE

RECONSIDERAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE

OU  CONTRADIÇÃO.  CONHECIMENTO.  NÃO  PROVIMENTO.

(Acórdão  nº356/2014,  da  2ª  Câmara,  TCU,  Rel.  RAIMUNDO

CARREIRO, doc. anexo)

Desse  modo,  pelo  que  se  pode  observar  do  extrato  de

movimentação processual do Processo n.º 2409/2009-02, bem como da Relação

de  Responsáveis  Com  Contas  Julgadas  Irregulares  emitida  pelo  TCU  em

16/08/2016(docs.  em  anexo),  houve  o  trânsito  em  julgado em  05/04/2011

(conforme informado na lista oficial do TCU) e, portanto, a decisão que julgou

a  irregularidade  das  contas  tornou-se  definitiva,  ressaltando-se  que  eventual

interposição de “recurso de revisão perante o Tribunal de Contas da União e os

embargos  de  declaração  a  ele  relativos  não  afastam  o  caráter  definitivo  da

decisão que rejeita as contas” (REsp 20.417-Gravataí/RS, Rel. Min. Laurita Vaz,

DJE de 31/2/2014). Eventuais dúvidas poderão ser supridas mediante obtenção

de informações, na forma do artigo 5º, § 4º, da LC nº 64/1990.

Nesse  contexto,  tem-se  que  constitui  irregularidade

insanável e ato doloso de improbidade administrativa  (artigo 11, inciso VI,

da Lei nº 8.429/92) a omissão do dever de prestar contas, sobretudo quando

não  há  comprovação  “da  boa  e  regular  aplicação  dos  recursos”,  como

ocorreu no caso em tela. 

2 Referente a Tomada de Contas Especial nº 002.409/2009-0 do TCU.
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Nesse sentido, confira-se precedentes do TSE, verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ELEIÇÕES  2016.

VEREADOR.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  INELEGIBILIDADE.

ART.  1º,  I,  G,  DA LC  64/90.  REJEIÇÃO  DE CONTAS  PÚBLICAS.

OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. ART. 11, VI, DA LEI

8.429/92.  INSANABILIDADE.  ATO  DOLOSO  DE  IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.  DESPROVIMENTO. 1.   Autos  recebidos  no

gabinete  em 1º.10.2016.  2.   É  inelegível,  por  oito  anos,  detentor  de

cargo ou função pública que tem contas rejeitadas em virtude de falha

insanável  que  configure  ato  doloso  de  improbidade  administrativa,

mediante decisum irrecorrível do órgão competente, salvo se suspenso

ou anulado pelo Poder Judiciário, a teor do art. 1º, I, g, da LC 64/90. 3.

Omissão do dever de prestar contas - art. 11, VI, da Lei 8.429/92 -

caracteriza  irregularidade  gravíssima,  porquanto  impede  que  se

verifique correto uso de recursos, e constitui notória e inaceitável

afronta aos princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade

e  da  eficiência,  que  norteiam  a  Administração  Pública  (art.  37,

caput, da CF/88). 4.  Na espécie, é incontroverso que o agravante teve

contas desaprovadas, relativas ao desempenho do cargo de Presidente

da Câmara Municipal de Amaparí em 2009, por omissão do dever de

prestá-las, impondo-se multa. A Corte a quo assentou que essa falha é

insanável  e  evidencia  ato  doloso  de  improbidade.  5.   Conclusão  no

sentido  de  que,  a  despeito  da  irregularidade,  os  recursos  foram

corretamente  aplicados,  demandaria  reexame  de  fatos  e  provas  na

hipótese dos autos, providência inviável em sede extraordinária, a teor

da Súmula 24/TSE. 6.  Agravo regimental desprovido.” (TSE - Recurso

Especial  Eleitoral  nº  8856,  Relator(a)  Min.  ANTONIO  HERMAN  DE

VASCONCELLOS E BE0NJAMIN, PSESS em 04/10/2016)

“(...) 1. A omissão do dever de prestar contas, nos termos do art. 11,

VI, da Lei n. 8429/92, atrai a incidência da inelegibilidade do art.1°,

1,  g,  da  LC  n.  64/90.  Precedentes (Recurso  Especial  Eleitoral  n°

2437/AM, rel.  o Ministro  Dias Toffoli,  PSESS de 29.11.2012).  2. (...)”

(TSE  -  Recurso  Especial  Eleitoral  nº  64060,  Rel.  Min.  LUCIANA

CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, DJE de19/06/2013, Página 99)
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“ELEIÇÕES  2014.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  DEPUTADO

FEDERAL.  RECURSO  ORDINÁRIO.  TOMADA  DE  CONTAS

ESPECIAL. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS

DA UNIÃO.  PREFEITO.  ORDENADOR DE DESPESAS.  INQUÉRITO

POLICIAL.  INELEGIBILIDADE.  ALÍNEA  G.  CARACTERIZAÇÃO.

AGRAVO DESPROVIDO.  1. A tomada de contas especial  rejeitada

de prefeito que age como ordenador de despesas e que se manteve

inerte ao ser instado a comprovar a regular aplicação dos recursos

federais  transferidos  mediante  convênio  incidem  em  causa  de

inelegibilidade, nos termos do disposto na alínea g do art. 1º, inciso

I, da Lei Complementar nº 64/90. 2. A irregularidade verificada pela

Corte de Contas é insanável, porquanto não houve comprovação

de que parcela dos recursos recebidos por meio de convênio foi

efetivamente  aplicada  ao  fim a  que  se  destinava,  afrontando  os

princípios da Administração  e ferindo o  interesse  público.  3.  O

arquivamento do inquérito criminal, em razão, dentre outros motivos, da

"impossibilidade  de  constatar  o  destino  de  parte  dos  recursos

subjacentes ao convênio 12/91", não afasta a inelegibilidade descrita na

alínea g da Lei Complementar nº 64/90, com as alterações constantes

da LC nº 135/2010.  4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(TSE - Recurso Ordinário nº 56108, Relator(a) Min. MARIA THEREZA

ROCHA DE ASSIS MOURA, PSESS em 13/11/2014)

“RECURSO  ESPECIAL.  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL.

IMPUGNAÇÃO.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  PREFEITO.

ELEIÇÕES  2012.  CONTAS  JULGADAS  IRREGULARES  PELO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, POR OMISSÃO DO DEVER DE

PRESTÁ-LAS.  CONFIGURAÇÃO  DE  ATO  DOLOSO  DE

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ART.  11,  VI,  DA  LEI  Nº

9.429/1992. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARA INDEFERIR

O REGISTRO DE CANDIDATURA DO RECORRIDO. (TSE - Recurso

Especial Eleitoral nº 819/AM, Acórdão, Rel. Desig/  Min. DIAS TOFFOLI,

DJE de 01/07/2013, Página 43)
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Por  outro  lado,  não  compete  à  Justiça  Eleitoral  rediscutir  o

mérito dos acórdãos do TCU que rejeitaram 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 nos artigos 9º, 10º ou 11º da Lei nº

8.429/92 e não foram simplesmente atos culposos.

Assim,  tendo-se  em  vista  que  os  fatos  que  ensejaram  a

rejeição  das  contas  do  Requerido  pelo  TCU  configuram,  em  tese,  vícios

insanáveis e atos de improbidade administrativa (artigo 11, inciso VI, da Lei n.

8.429/92),  conclui-se que ele  se encontra  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).

II  -  DA  COMPETÊNCIA  DO  TCU  PARA  JULGAR  CONTAS  DE  PREFEITO

RELATIVAS  À  GESTÃO  DE  CONVÊNIO  DE  RECURSOS  FEDERAIS

REPASSADOS AO MUNICÍPIO PELA UNIÃO (DECISÃO DEFINITIVA)

Cumpre ressaltar, ainda, que o Congresso Nacional, por meio

do TCU, é competente para exercer o controle externo e fiscalizar as contas de

Prefeito  relativas  à  gestão de convênio  de  verbas federais,  sendo que  nessa

hipótese o Tribunal de Contas julga as contas (ou seja, decide), e não apenas

emite parecer prévio, consoante dispõe os arts. 1º e 71,  caput  e inciso VI, da

Constituição Federal.

Com  efeito,  a  ratio  decidendi  (razão  de  decidir)  dos

precedentes do STF firmados nos Recursos Extraordinários nº 848.826/DF e RE

nº  729.744/DF,  sob  regime  de  repercussão  geral,  no  dia  10/08/2016,  não  se

aplicam na hipótese excepcional relativa à gestão de verbas federais transferidas

pela União voluntariamente aos municípios mediante  convênio. Isso porque, os

referidos precedentes versavam sobre contas relativas à verba pública do erário

municipal geridas pelo Prefeito como Chefe do Poder Executivo do Município. 
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Assim, as premissas fáticas e jurídicas são distintas, sendo que

a interpretação do art.  71, inciso VI, da Constituição Federal, o qual atribui ao

TCU,  como órgão  auxiliar  do  Congresso  Nacional,  a  competência  para  julgar

contas de convênio relativas à verbas federais geridas por Prefeito, não foi objeto

daqueles julgamentos.

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

“RECURSOS  ESPECIAIS.  ELEIÇÕES  2016.  PREFEITO.

REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G,

DA  LC  64/90.  REJEIÇÃO  DE  CONTAS.  CONVÊNIO  ENTRE

MUNICÍPIO  E  UNIÃO.  RECURSOS  FEDERAIS.  COMPETÊNCIA.

TRIBUNAL  DE  CONTAS  DA  UNIÃO.  REPERCUSSÃO  GERAL

DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 848.826/CE

E 729.744/MG). NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE FUNDO. CONTAS

INTEMPESTIVAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS. REGULARIDADE.

AUSÊNCIA  DE  DOLO.  MANUTENÇÃO  DO  REGISTRO.

DESPROVIMENTO.(...) 6.   É inelegível, por oito anos, detentor de

cargo  ou  função  pública  cujas  contas  tiverem  sido  rejeitadas  em

virtude de falha insanável que configure ato doloso de improbidade

administrativa,  por  meio  de  decisum  irrecorrível  do  órgão

competente, salvo se suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, a

teor do art. 1º, I, g, da LC 64/90. Competência para Julgamento das

Contas  7.  O  c.  Supremo  Tribunal  Federal  definiu  tese,  com

repercussão  geral,  de  que  a  competência  para  julgar  contas

prestadas por chefe do Poder Executivo municipal é da respectiva

Câmara,  nos  termos  do  art.  31  da  CF/88  (RE  848.826/CE  e

729.744/MG, em 17.8.2016). 8.  A matéria foi apreciada sob temática

de contas de gestão versus contas de governo, sendo incontroverso

que ambas compreenderam,  naquela  hipótese,  recursos do erário

municipal. O caso dos autos, ao contrário, versa sobre ajuste contábil

envolvendo verbas oriundas de convênio com a União.  9. Assim, a

posição externada pela c. Suprema Corte não alberga a hipótese

sob julgamento. Aplica-se o art. 71, VI, da CF/88, segundo o qual

compete ao Tribunal de Contas da União "fiscalizar a aplicação
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de  quaisquer  recursos  repassados  pela  União  mediante

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a

Estado, ao Distrito Federal ou a Município", preservando-se, por

conseguinte, o protagonismo que sempre pautou a atuação do

órgão de contas. 10.  Estender a tese de repercussão geral aos

casos  de  convênio  entre  municípios  e  União  ensejaria

incongruência,  porquanto  o  Poder  Legislativo  municipal

passaria a exercer controle externo de recursos financeiros de

outro  ente  federativo.  11.  Mantido,  portanto,  o  entendimento

desta  Corte  Superior  acerca  da  competência  do  Tribunal  de

Contas  da  União  em  casos  como  o  dos  autos. Natureza  das

Irregularidades 12. (...)” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 4682,

Relator(a)  Min.  Antonio  Herman  de  Vasconcellos  e  Benjamin,

Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/09/2016)

“(...)  5.   A  autoridade  competente  para  julgar  as  contas  de

convênio,  para  fins  de  incidência  da  alínea  g,  é  a  Corte  de

Contas da União, ex vi do art. 71, VI, da Constituição de 1988, e

da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, nos casos

de convênio firmado entre Município e União (REspe n° 4682/PI,

Rel. Min. Herman Benjamin, PSESS em 29.9.2016 e AgR-REspe nº

101-93/RN, Rel.  Min. Dias Toffoli,  PSESS em 21.11.2012). 6. (...)”

(Recurso Especial Eleitoral nº 21321, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz

Fux, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 05/06/2017)

“Registro. Inelegibilidade. Rejeição de contas. Órgão competente. 1.

Nos termos do art.  31 da Constituição Federal,  a competência

para  o  julgamento  das  contas  de  Prefeito  é  da  Câmara

Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer

prévio, o que se aplica, inclusive, a eventuais atos de ordenação

de  despesas. 2.  A  ressalva  final  constante  da  nova  redação  da

alínea  g  do  inciso  I  do  art.  1º  da  Lei  Complementar  n°  64/90,

introduzida pela Lei Complementar n° 135/2010 - de que se aplica "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" -, não alcança os chefes do Poder
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Executivo.  3. Os Tribunais de Contas só têm competência para

julgar  as  contas  de  Prefeito,  quando  se  trata  de  fiscalizar  a

aplicação  de  recursos  mediante  convênios  (art.  71,  VI,  da

Constituição  Federal). Recurso  ordinário  não  provido.”   (TSE  -

Recurso Ordinário nº 75179, Acórdão de 08/09/2010, Relator(a) Min.

ARNALDO  VERSIANI  LEITE  SOARES,  Publicação:  PSESS  -

Publicado  em  Sessão,  Data  8/9/2010  RJTSE  -  Revista  de

jurisprudência do TSE, Volume 21, Tomo 3, Data 8/9/2010, Página

51)

De outro lado, a eventual interposição de “recurso de revisão”

não  altera  a  definitividade (irrecorribilidade)  da  decisão  do  TCU  para  fins  de

inelegibilidade.  É  que  o  “recurso  de  revisão”,  apesar  da  nomenclatura  de

“recurso”,  não possui efeito suspensivo e tem  natureza jurídica de rescisória, e

não natureza recursal em sentido técnico. Nesse sentido, confira-se precedentes

do TSE: AgR-REspe nº 31942/PR, red. p/ ac. Min. CARLOS BRITTO, PSESS

28/10/2008;  AgR-REspe  33861/CE,  rel.  Min.  JOAQUIM  BARBOSA,  PSESS

16/12/2008;  RESPE  nº  20417/RS,  rel.  Desig.  Min.  LAURITA  VAZ,  DJE  de

31/03/2014, dentre outros. 

Em suma, tem-se que o TCU é o órgão competente para julgar

e decidir quanto às contas de Prefeito quando se trata de convênio, nos termos

dos nos arts. 1º e 71, caput e inciso VI, da Constituição Federal.

III - DA NATUREZA DO PROCEDIMENTO QUE ORIGINOU A REJEIÇÃO DAS

CONTAS

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.).
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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. 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)
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IV- DA APLICAÇÃO DA LC Nº 135/2010 (LEI DA FICHA LIMPA) A FATOS AN-

TERIORES A SUA ENTRADA EM VIGOR

A inelegibilidade não possui natureza jurídica de pena/sanção,

mas se trata apenas de um requisito, ou seja, uma condição, para que o cidadão

possa  ocupar  cargos  eletivos  da  maior  relevância  para  a  sociedade,  visando

proteger e assegurar a própria legitimidade do sistema democrático e a probidade

administrativa, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal3.

Além  disso,  as  condições  de  elegibilidade  e  as  causas  de

inelegibilidade devem ser  aferidas no momento  da formalização do pedido de

registro da candidatura (art. 11, § 10º, da Lei nº 9.504/97). Assim, as hipóteses de

inelegibilidade previstas na LC 135/2010 são aferidas no momento do registro de

candidatura,  aplicando-se  inclusive  às  situações  configuradas  antes  de  sua

entrada em vigor. Não se trata de dar aplicação retroativa à lei, porquanto essa

está sendo aplicada em registros de candidaturas posteriores à sua entrada em

vigor, e não a registros de candidatura passados.

Nesse sentido, o STF decidiu no julgamento das ADCs nºs 29

e 30,  rel.  Min. LUIZ FUX, com efeito  erga omnes  e eficácia vinculante, que é

constitucional  a  aplicação das hipóteses de inelegibilidade previstas  na LC nº

135/2010 (Lei da Ficha Limpa) a fatos anteriores a sua entrada em vigor. Confira-

se:

“(...) A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico -

constitucional  e legal  complementar  -  do  processo eleitoral,  razão

pela  qual  a  aplicação  da  Lei  Complementar  nº  135/10  com  a

consideração  de  fatos  anteriores não  pode  ser  capitulada  na

retroatividade vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição, mercê de

incabível a invocação de direito adquirido ou de autoridade da coisa

3 STF: “Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, de aplicação da lei de
inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigencia.” (STF
- MS 22.087/DF, rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 10/05/1996, p. 15.132)  
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julgada  (que  opera  sob  o  pálio  da  cláusula  rebus  sic  stantibus)

anteriormente  ao  pleito  em  oposição  ao  diploma  legal

retromencionado;  subjaz  a  mera adequação  ao sistema normativo

pretérito  (expectativa  de  direito).  (...)”  (STF -  ADC 29,  Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2012, PROCESSO

ELETRÔNICO  DJe-127  DIVULG  28-06-2012  PUBLIC  29-06-2012

RTJ VOL-00221-01 PP-00011)

O referido entendimento foi reafirmado pelo STF no julgamento

do  AgR  no  RE  nº  1028574/SC,  rel.  Min.  EDSON  FACHIN,  2ª  Turma,  j.

19/06/2017, DJe de 31/07/2017; e no  RE-RG nº 929.670/DF, red. para acórdão

Min.  LUIZ  FUX,  Plenário,  j.  04/10/2017,  sendo  que  nesse  último  precedente

assentou-se que a tese jurídica firmada na ADC nº 29/DF é aplicável inclusive na

hipótese da alínea “d” do inciso I  do art.  1º  da Lei  Complementar  64/90,  não

havendo ofensa à coisa julgada. 

Na mesma esteira, é pacífica a jurisprudência do TSE sobre o

tema, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“RECURSO  ORDINÁRIO.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.

INELEGIBILIDADE.  CONDENAÇÃO  CRIMINAL.

CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010.

ART.  1º,  I,  E,  DA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  64/90.

CARACTERIZAÇÃO.  1.   No julgamento das ADCs 29 e 30 e da

ADI  4.578,  o  STF  assentou  que  a  aplicação  das  causas  de

inelegibilidade  instituídas  ou alteradas  pela  LC nº  135/2010  a

fatos anteriores à sua vigência não viola a Constituição Federal.

2.   Por ter o agravante sido condenado, por decisão transitada em

julgado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e drogas

afins,  cuja  pena  privativa  de  liberdade  foi  extinta  pelo  integral

cumprimento da pena em 8.3.2010, está ele inelegível nos termos do

art.  1º,  I,  e,  7,  da LC nº 64/90. Agravo regimental  a que se nega

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

27434, Acórdão de 23/09/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES
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DA  SILVA,  Publicação:  PSESS  -  Publicado  em  Sessão,  Data

23/09/2014)

“(...)  1.    Na  linha  das  jurisprudências  do  Supremo  Tribunal

Federal  e  desta  Corte,  as  novas  causas  de  inelegibilidade,

instituídas ou alteradas pela LC nº 135/2010, devem ser aferidas

no  momento  do  pedido  de  registro  de  candidatura,

considerando inclusive fatos anteriores à edição desse diploma

legal, o que não implica ofensa aos princípios da irretroatividade

das leis e  da segurança jurídica. (...)”  (TSE -  Recurso Especial

Eleitoral  nº 2502, Acórdão de 14/05/2013,  Relator(a) Min.  MARCO

AURÉLIO  MENDES  DE  FARIAS  MELLO,  Relator(a)  designado(a)

Min.  LAURITA HILÁRIO VAZ,  Publicação:  DJE -  Diário  de justiça

eletrônico, Tomo 203, Data 22/10/2013, Página 55)

Destarte, as causas de inelegibilidades instituídas ou alteradas

pela LC nº 135/2010 aplicam-se a fatos anteriores à sua vigência, encontrando-se

o Requerido atualmente inelegível por força do disposto art. 1º, inciso I, alínea “g”,

da Lei Complementar nº 64/90.

V – DO 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;

b) requer a produção de todos os meios de prova admitidos em

direito, especialmente a juntada da documentação em anexo;
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c) após  o  regular  trâmite  processual,  seja  indeferido em

caráter definitivo o pedido de registro de candidatura do requerido.

Goiânia, 22 de agosto de 2018.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS

Procurador Regional Eleitoral
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