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Requerente: Ministério Público Eleitoral

Requerido(a): Milva de Melo Cavalcante Oliveira

 

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  MILVA  DE  MELO  CAVALCANTE  OLIVEIRA,  já  devidamente

qualificada  nos autos  do processo  em epígrafe  (RRC),  candidata  a  Deputada

Federal , pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, com o n.º 4567,

ante as razões de fato e de direito a seguir articuladas.
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I – DOS FATOS

A  requerida  MILVA  DE  MELO  CAVALCANTE  OLIVEIRA

pleiteou, perante este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, registro de candidatura

ao cargo de DEPUTADA FEDERAL pelo Partido da Social Democracia Brasileira -

PSDB, após regular escolha em convenção partidária, conforme edital publicado

pela Justiça Eleitoral.

No entanto, a requerida encontra-se inelegível, haja vista que

na qualidade de Tesoureira do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN,

nos últimos oito anos, teve suas contas, relativas aos exercícios de 2006/2007,

no âmbito de contratos firmados entre  a autarquia  e  entidades privadas,

rejeitadas por irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de

improbidade administrativa em decisão definitiva do Tribunal de Contas da

União – TCU,  conforme acórdãos em anexo e lista oficial 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 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;  

1 Disponível em: https://contasirregulares.tcu.gov.br/ordsext/f?p=105:2:::NO:RP:P2_MOSTRAR_LISTA:1
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A – ACORDÃO 3869/2012 – TCU

Com  efeito,  verifica-se  pela  moldura  fática assentada  nos

acórdãos do TCU que rejeitaram as contas da requerida, que as irregularidades

praticadas possuem enquadramento jurídico como: (a) irregularidade insanável e

(b) ato doloso de improbidade administrativa previsto no art. 11, VIII, da Lei nº

8.429/92. Vejamos. 

Relatório

Trata-se de  tomada de  contas  especial  instaurada  pelo  Conselho

Federal  de  Enfermagem  –  Cofen  em  razão  de  irregularidades

relativas  aos  fornecimentos  da  empresa  Scarf  Equipamentos  e

Materiais de Escritório Ltda. ao referido Conselho, notadamente, em

face  de  superfaturamento  na  aquisição de  suprimentos  para

copiadoras,  como  toners,  cilindros,  unidades  de  revelação,

unidades de corona e grampos, bem assim, em decorrência de

procedimento  fraudulento,  consistente  na  aquisição  de

suprimentos  em  quantitativo  muito  superior  ao  necessário,

posteriormente não localizados no almoxarifado da entidade.

3.1 – houve dano ao erário e violação das regras licitatórias;

3.2 – houve superfaturamento na contratação ao se comparar os

valores de pesquisa de mercado acostados aos autos do PAD

pela então Comissão de Sindicância;

(…)

3.5 – quanto aos ex-presidentes e tesoureiros que assinaram os

cheques  autorizando  os  pagamentos  de  compras

superfaturadas,  haveria  responsabilidade  civil  solidária  pelos

danos causados: dos exconselheiros Ney da Costa e Silva e Milva

Melo  Cavalvante (expresidentes),  Carmem  Almeida  e  Elizano

Santos (primeiros-tesoureiros);

3.6 – (...)

3.7 – a Comissão de Tomada de Contas Especial constatou em

conclusão  que:  (…)   (iii)  os  valores  pagos  pelos  produtos
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adquiridos  eram muito  maiores  que  os  preços  praticados  no

mercado à época da contratação.

Exame Técnico

Srª Milva de Melo Cavalcante Oliveira

20. A  citação da  responsável  ocorreu  por  intermédio  do  ofício

1151/2010-TCU/Secex/2  (fls.  408-409), onde  é  instada  a

apresentar suas alegações de defesa  em virtude da assinatura

do  cheque  856959,  em 11/5/2006,  para  pagamento  à  empresa

Scarf Equipamentos e Materiais de Escritório Ltda. de materiais

adquiridos  a  preços  superfaturados,  resultando  no  débito  de

valor original de R$ 187.733,00, solidariamente com o Sr. Ney da

Costa e Silva e à empresa beneficiária dos pagamentos.

21.  As  alegações  de  defesa  são  acostadas  às  fls.  424-435.  A

responsável alega que o único ato praticado enquanto Tesoureira foi

o de assinar  o cheque e que os demais procedimentos  quanto  à

contratação,  pedido  e  fornecimento  de  material  não  eram de  sua

competência.

22. Defende que não teve, à época, qualquer ingerência sobre os

preços praticados pela referida empresa, já que esta vinha prestando

serviço  ao  Cofen,  de  forma  continuada,  descaracterizando  sua

responsabilidade quanto a suposto superfaturamento.

23. Alega que a simples discrepância entre os valores ofertados em

duas ocasiões pela referida empresa não alicerçam a imputação de

superfaturamento, pois este Tribunal não demonstrou que os preços

ofertados estavam superiores aos praticados à época pelo mercado.

A exclusiva prova de superfaturamento se constitui  em uma mera

comparação entre os preços praticados por uma empresa em São

Paulo,  de  nome  M3,  e  os  preços  constantes  nas  notas  fiscais

fornecidas pela Scarf.

Análise

24.  A  interessada alega  que,  enquanto  Tesoureira,  não  lhe  cabia

questionar os preços pagos à empresa fornecedora, porque não teria

tido participação no processo de contratação no qual se ajustaram
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aqueles  preços.  Entretanto,  a  Comissão  de  TCE  afirma  que  o

Conselheiro Federal que ocupa função de tesoureiro detém uma

função maior que assinar cheques a mando de terceiros. À fl.

348, a Comissão da TCE afirma:

Na  verdade,  o  tesoureiro  do  Cofen  ostenta  uma  função  deveras

importante,  marcadamente  de  controle  dos  gastos  a  serem

efetuados no seio da autarquia, portanto não colhe a alegação de

que  assinava  cheques  após  ter  sido  autorizada  a  tanto.  Sua

responsabilidade  também  é  de  verificação  dos  gastos,  devendo,

inclusive, se recusar a assinar cheques e autorizar pagamentos que

não estejam conformes a lei ou o contrato.

25. Assiste razão   à referida Comissão.     Ao analisarmos o art. 27

do Regimento  do Cofen,  na  documentação  acostada  pela  Srª

Milva,  vê-se  que,  à  Primeira  Tesouraria,  incumbe  elaborar  e

apresentar  à  Diretoria,  em  conjunto  com  a  Presidência,  a

proposta  orçamentária  do  Cofen,  movimentar  as  contas

bancárias da autarquia, assinar a proposta orçamentária, com a

Presidência,  bem como os demais documentos necessários à

administração financeira do Cofen.

26.  Dessa forma, ao avaliarem-se as atribuições da Tesouraria,

vê-se que lhe cabia o controle das despesas, seja ao movimentar

as  contas  bancárias,  seja  ao  propor  e  assinar  a  proposta

orçamentária.  A despesa  realizada  com aquisição  de produtos da

Scarf  fazia,  ou  deveria  fazer,  parte  do  orçamento  do  Cofen.   Ao

assinar o cheque, a Tesoureira teve acesso a todo o processo

econômico financeiro, avaliou a despesa e deu-lhe o seu aval, a

despeito  de  os  preços praticados pela  empresa  e  constantes

das  notas  fiscais  encontrarem-se  notoriamente  em  faixa

bastante superior à de mercado.

27. Também não pode prosperar a alegação de que a pesquisa de

preços realizada pela Comissão de Sindicância, junto à empresa M-3

Comércio de Máquinas Ltda., conforme fls. 259-267, não seria hábil a

comprovar  o  superfaturamento.  A  pesquisa  demonstrou  que  os

preços da empresa M-3 eram inferiores aos da Scarf, alguns itens
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duas  vezes  e  meia  mais  caros.  Ademais,  a  responsável  não

apresentou  qualquer  indício  de  que  a  pesquisa  não  tenha  sido

idônea, ou que a desabonasse.

28.  De  todo  o  exposto,  as  alegações  de  defesa  devem  ser

rejeitadas, imputando-se à Srª Milva de Melo Cavalcante Oliveira,

exTesoureira do Cofen, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992,

a responsabilidade de recolher aos cofres da autarquia o débito

referente ao valor pago a maior, a título de superfaturamento, à

empresa  Scarf,  resultante  da  diferença  entre  a  quantia

efetivamente  paga,  constante  do cheque 856959  e  o  valor  de

mercado dos produtos adquiridos, tal qual apurado na planilha

constante às fls. 386-387, totalizando R$ 187.733,00. Nos termos

do art. 16, III, c, as contas do responsável devem ser julgadas

irregulares, aplicando-se-lhe a multa prevista no art. 57.

Voto:

Cuida-se do exame de tomada de contas especial  instaurada pelo

Conselho Federal de Enfermagem em face de superfaturamento na

aquisição de suprimentos para copiadoras, bem assim, em razão da

aquisição  desses em quantitativo  muito  superior  às  demandas da

entidade,  sem  indicação  de  seu  efetivo  consumo  ou  guarda  em

estoque.

2.  Pela  irregularidade relativa ao  superfaturamento dos preços

foram citados cinco  responsáveis solidários pelas respectivas

quantias  imputadas: a)  Ney  da  Costa  e  Silva,  expresidente  do

conselho; b)  Milva Melo Cavalcante, expresidente (sic); c) Carmen

de  Almeida  da  Silva,  extesoureira;  d)  Elizano  Santos  de  Assis,

extesoureiro; e, e) Scarf Equipamentos e Materiais de Escritório Ltda.

3. (...)

4. (...)

5. (...)

6.  As  evidências  colhidas  pela  comissão  do  PAD  e  depois

mediante inspeção deste Tribunal denotam ter havido aquisição

antieconômica de diversos itens e possivelmente seu desvio do

patrimônio da entidade, uma vez que não bastassem terem sido

adquiridos  em  quantitativo  superior  às  necessidades  de
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consumo,  os  suprimentos  solicitados  e  recebidos  pelo

funcionário não foram localizados nos estoques. Caso contrário,

seria de se imputar tão somente débito pelo superfaturamento em

suas  aquisições.  Portanto,  acompanho  os  posicionamentos

uniformes no sentido da condenação do responsável em débito pela

quantia  ora  indicada,  da  qual  consta  abatido  o  montante

superfaturado, imputado aos demais responsáveis.

7. Quanto  às  alegações  de  defesa  dos  expresidentes  e

extesoureiros, acerca do pagamento por itens superfaturados, penso

também conforme os pareceres. Os responsáveis, na condição de

ordenadores de despesas e de gestores financeiros da entidade

não  trouxeram aos autos  elementos  capazes  de  afastar  suas

responsabilidades pela aquisição superfaturada.

8.  Nesse  sentido,  saliento  que  lhes  competia  o  ônus  de

comprovar  a  regularidade  das  despesas  efetuadas  ou  a

exclusão  de  suas  responsabilidades  mediante  documentação

hábil, não se podendo acolher simples alegações desprovidas

de  elementos  que  as  corroborem,  notadamente,  diante  dos

indícios de que a contratação se deu de forma direta, não se tendo

notícia, ainda, da existência de pesquisas de preços previas à

contratação e à realização dos pagamentos, o que também não

foi apresentado pelos responsáveis em suas defesas.

9.  Como  bem  ressaltado  pela  unidade  técnica,  o  argumento  dos

responsáveis  de  que  apenas  deram  continuidade  a  etapa  da

despesa,  que  se  teria  seguido  após  a  efetivação  de  contrato  e

realização de fornecimentos, com suporte em pareceres jurídicos, é

refutado pelo entendimento jurisprudencial  desta Corte de Contas,

segundo o qual  “A afirmação de que apenas deram sequencia a

ato já previamente constituído não pode ser acolhida”, uma vez

que  “o  poder/dever  de  diligência  do  ordenador  de  despesas

impõe a ele a verificação da regularidade dos atos de gestão sob

todos  os  aspectos,  sobretudo  da  adequação  do  valor  do

contrato  ao  seu  objeto”  e  que  “o  exame  da  regularidade  da

despesa não se exaure na verificação da adequada formalização

do  processo”,  pois  “a  demonstração  da  despesa  realizada  deve

induzir à compreensão de que a observância das normas que regem
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a matéria  proporcionou  o máximo de benefício  com o mínimo de

dispêndio  (Constituição  Federal,  art.  70,  parágrafo  único  e  DL

200/67,  arts.  90  e  93).”  (conf.  trechos  da  Decisão  661/2002  –

Plenário e Acórdão 918/2005 – 2ª Câmara, dentre outros).

10. Registre-se, por oportuno, que a documentação por último trazida

ao  processo  pela  procuradora  da  Srª  Milva  de  Melo  Cavalcante

Oliveira  não  traz  qualquer  manifestação  deste  Tribunal  sobre  a

exclusão de sua responsabilidade,  bem assim,  referiu-se a outras

aquisições sem relação com o presente feito.

11. Assim, penso que permanece adequado o parâmetro de preços

utilizado  pela  comissão  de  sindicância  para  indicar  o

superfaturamento.

Ante  o  exposto,  acolhendo  os  pareceres  uniformes  da  unidade

técnica e do Ministério Público/TCU, manifesto-me por que o Tribunal

aprove o acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,

em 3 de julho de 2012.

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI

Portanto,  verifica-se  pela  moldura  fática  do  acórdão  da  1ª

Câmara do TCU proferido na  Tomada de Contas Especial nº 021.564/2010-8,

por meio do Acórdão nº 3869/2012, que a requerida teve suas contas rejeitadas

por ter adquirido produtos superfaturados com recursos públicos, gerando, assim,

dano ao erário, o que configura irregularidade insanável e se enquadra, em tese,

como ato de improbidade administrativa (arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92).

Sobre o tema, já assentou o TSE, verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  REGISTRO  DE

CANDIDATURA  INDEFERIDO.  ELEIÇÕES  2012.  VEREADOR.

REJEIÇÃO  DE  CONTAS  DE  GESTÃO  PELO  TRIBUNAL  DE

CONTAS.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL.

SUPERFATURAMENTO DE PREÇOS E DISPENSA INDEVIDA DE

LICITAÇÃO.  IRREGULARIDADE INSANÁVEL.  ATO DOLOSO DE

IMPROBIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 1°, I.  G, DA LC N° 64/90.
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FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA  NÃO  INFIRMADOS.

DESPROVIMENTO.  1.   Está  consolidado  nesta  Corte,  o

entendimento  de  que  a  irregularidade  decorrente  do

superfaturamento  de  preços e  dispensa  indevida  de  licitação

são  insanáveis  e  caracterizam  ato  doloso  de  improbidade

administrativa. 2.  Nos termos da jurisprudência do STJ, o dolo

que se exige para a configuração de improbidade administrativa

"é  a  simples  vontade  consciente  de  aderir  à  conduta,

produzindo os resultados vedados pela norma jurídica" (ED-AI

nº  1.092.100/RS,  ReI.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,  DJe

31.5.2010). 3.  Agravo regimental a que se nega provimento.” (TSE -

Recurso  Especial  Eleitoral  nº  20281,  Acórdão,  Relator(a)  Min.

Luciana  Christina  Guimarães  Lóssio,  Publicação:   PSESS  -

Publicado em Sessão, Data 06/12/2012)

B – ACORDÃO 6800/2012 – TCU

Outrossim,  a  Requerida,  enquanto  Tesoureira  do  Conselho

Federal de Enfermagem - Cofen, no ano de 2007, também causou prejuízos aos

cofres da autarquia, decorrente da malversação de recurso público na gestão de

contrato celebrado com a empresa Shop Travel Rio Viagens e Turismo Ltda. para

prestação de serviços de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, traslado

e  serviço  de  reserva  de  hotel,  efetuando  gastos  sem  respaldo  contratual,

conforme relatado na Tomada de Contas Especial nº 014.186/2011-6. Ao julgar

referido processo, por meio do Acórdão nº 6800/2013, da 2ª Câmara, a Corte de

Contas da União decidiu que:

Voto:

Em exame a Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho

Federal de Enfermagem – Cofen em razão de prejuízo aos cofres da

autarquia  decorrentes  de irregularidades  na execução  de  contrato

celebrado com a Shop Travel Rio Viagens e Turismo Ltda. para a

prestação  de  serviços  de  fornecimento  de  bilhetes  de  passagens

aéreas, traslado e serviço de reserva de hotel.

(…)
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2. O débito total ora em exame, da ordem de R$ 950 mil, decorre

de:  i)  descontos  contratuais  não  concedidos;  ii)  ausência  de

reembolso por cancelamentos de viagens; iii) divergências entre

o valor praticado pelas companhias aéreas e o informado pela

empresa  Shop  Travel  Rio  Viagens  e  Turismo  Ltda.;  e  iv)

cobrança de taxa não pactuada no contrato.

(…)

7.  Conforme ficou  assente  no processo,  o  débito  em foco possui

origem em discrepâncias de preço entre o valor pago pelo Cofen à

contratada e aquele efetivamente cobrado pela empresa aérea, bem

como em pagamentos realizados à empresa sem o abatimento do

desconto contratual de 15%.

8. Tais fatos estão circunstanciados mediante Relatório de Auditoria

Interna do Cofen, o qual foi ratificado pelo Departamento Jurídico da

entidade (peça n. 4, pp. 138/139 e pp. 141/146).

(...)

11. Quanto aos tesoureiros, Sr. Ney da Costa Silva e Sra. Milva de

Melo  Cavalcante  Oliveira,  consoante  apontado  pelo  Parquet

especializado,  havia  norma  interna  do  Cofen  estabelecendo  a

necessidade  de  conferência  da  documentação  constante  do

processo de pagamento: (peça n. 2, p. 162):

“RESPONSÁVEL: TESOURARIA

- Receber o PAF do setor de empenho;

- Conferir os documentos do processo;

- Emitir o cheque;

- Encaminhar o cheque para assinatura dos ordenadores de 

despesas;

- Encaminhar o cheque ao banco para pagamento da fatura;

- Anexar ao processo o comprovante de pagamento, cópia do 

cheque, o relatório de viagem e cópia do bilhete de embarque” (grifos

acrescidos)

12.  Assente,  assim,  que  competia  aos  gestores  da  tesouraria

aquilatar a regularidade dos pagamentos mediante o exame da
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documentação  apresentada.  É  dizer,  a  análise  acurada  dos

pagamentos que endossaram teria demonstrado que se tratava

de gastos sem respaldo contratual,  ou ainda,  dissonantes do

dispêndio  efetivo  tido  pela  empresa  contratada  junto  às

companhias aéreas  .

(…)

19. Dessarte, uma vez que as alegações de defesa da Sra. Milva

de Melo Cavalcante Oliveira e  dos Srs. Albert Ronald Murray e

Ney  da  Costa  Silva  não  foram  capazes  de  afastar  suas

responsabilidades no dano ao erário ora em foco, (...).

20.  Cabível,  ainda,  diante da  gravidade dos fatos narrados no

processo a aplicação aos responsáveis da penalidade prevista

no art. 57 da Lei n. 8.443/1992.

21. Cumpre, ademais, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento

Interno/TCU,  encaminhar  cópia  deste  Acórdão,  bem  como  do

Relatório  e  do  Voto  que  o  fundamentam,  à  Procuradoria  da

República no Distrito Federal,  para a adoção das medidas de sua

alçada.

Ante o exposto, voto por que seja adotado o Acórdão que ora 

submeto a este Colegiado.

T.C.U., Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2013.

MARCOS BEMQUERER COSTA

Relator

Assim,  tem-se  que  as  irregularidades  praticadas  pela

requerida, que resultou na imputação de débito dos recursos superfaturados e

mal geridos, são insanáveis e configuram, em tese, atos dolosos de improbidade

administrativa (art. 10, inciso XI, e 11 da Lei nº 8.429/92).

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

“[...] Registro de candidatura. Deputado estadual. Indeferimento.

Art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990 (redação dada pela LC nº 135/2010).

[...] Rejeição de contas de gestão. Prefeito. [...] Configuração de

ato doloso de improbidade administrativa.  Maior  eficiência na

11
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realização  dos  gastos  públicos.  Adequação  das  condutas  às

diretrizes normativas balizadoras da atuação dos responsáveis

pela gestão das despesas públicas. Interpretação inequívoca da

cláusula final da alínea g. 

[...] 6.  A incidência da hipótese de inelegibilidade prevista na alínea

g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 pressupõe: (i) o exercício de

cargos ou funções públicas; (ii) contas rejeitadas; (iii) irregularidade

insanável  que configura ato doloso de improbidade administrativa;

(iv) decisão irrecorrível do órgão competente; e (v) inexistência de

decisão judicial  que suspenda ou anule a decisão que rejeitou as

contas. 

7.  In  casu,  a)  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Santa  Catarina

consignou a ocorrência de causa da inelegibilidade contida no art. 1º,

I,  g,  da  Lei  Complementar  nº  64/1990,  ante  a  existência  de

irregularidades  decorrentes  de  vícios  substanciais  insanáveis,

constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado, com imputação de

multa alusiva ao exercício de 2004, período em que o candidato era

Presidente  da  Companhia  de  Desenvolvimento  e  Urbanização  de

Brusque (CODEB). 

 b)  As  impropriedades,  em  seu  conjunto,  demonstraram  a

ineficiência do gestor e sua irresponsabilidade no trato da coisa

pública,  especialmente  por  infringir  os  princípios

constitucionais reitores da administração pública, conduzindo à

constatação de que os vícios contêm nota de improbidade. 

c)  A  Corte  de  Contas  representou  ao  Ministério  Público  para

subsidiar a adoção das medidas necessárias à coibição de eventuais

crimes, o que evidencia a gravidade das irregularidades apuradas,

com patente violação aos princípios constitucionais da legalidade, da

moralidade  e  da  impessoalidade  (CRFB/88,  art.  37,  caput).  8. 

Agravo regimental desprovido.” 

(Ac. de 2.12.2014 no AgR-RO nº 47153, rel. Min. Luiz Fux.)

ELEIÇÕES  2016.  RECURSO  ESPECIAL.  REGISTRO  DE

CANDIDATURA.  VEREADOR.  INDEFERIMENTO.

INELEGIBILIDADE.  ART.  1º,  I,  G,  DA  LEI  COMPLEMENTAR  nº

64/90.  REJEIÇÃO  DE  CONTAS.  TCU.  TOMADA  DE  CONTAS

12
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ESPECIAL. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO. AQUISIÇÃO.

UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE. "OPERAÇÃO SANGUESSUGA".

LICITAÇÃO. VÍCIOS INSANÁVEIS. FALTA DE COMPETITIVIDADE.

SUPERFATURAMENTO.  RECURSOS  FEDERAIS.

DESPROVIMENTO.

1. In casu, o registro de candidatura foi indeferido com base no art.

1º, I, g, da LC nº 64/90,  em virtude da rejeição de contas do gestor

público, prefeito à época, em sede de tomada de contas especial, na

qual o TCU apurou sérias irregularidades tanto na licitação quanto na

execução de convênio celebrado com o Fundo Nacional de Saúde

visando à aquisição de ambulâncias para o município convenente.

3.  Diante da moldura fática constante do aresto recorrido, não

há como acolher a tese de ausência de dolo, pois, na qualidade

de  prefeito,  o  ora  recorrente  foi  diretamente  responsável  por

irregularidades  na  condução  do  processo  licitatório  e  na

execução do convênio, no qual se constatou a  malversação de

recursos  públicos  decorrente  do  superfaturamento  de  preços

com efetivo prejuízo ao Erário. 

5. Recurso especial eleitoral desprovido.

(Recurso  Especial  Eleitoral  nº  61803,  Acórdão,  Relator(a)  Min.

ADMAR GONZAGA, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico,

Tomo 226, Data 22/11/2017, Página 41/42)

Ressalte-se, ainda, que os atos de improbidade apurados no

presente caso revelam-se 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:

13
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“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)

“(...)  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)

REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  ELEIÇÕES  2014.  DEPUTADO

FEDERAL.  IMPUGNAÇÃO.  CONTAS REJEITADAS  PELO  TCU E

TCDF. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E GESTOR DO

FUNDEFE.  AUTORIZAÇÃO  DE  PAGAMENTO  DE

GRATIFICAÇÕES CRIADAS POR LEI  DISTRITAL COM VERBAS

DA UNIÃO (FUNDEFE). IMPUTAÇÃO DE MULTA AO GESTOR E

DETERMINAÇÃO AO GOVERNO DO DF DE RESTITUIR À UNIÃO

A  VERBA  INDEVIDAMENTE  UTILIZADA.  IRREGULARIDADE

INSANÁVEL  CONFIGURADORA  DE  ATO  DOLOSO  DE

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  INELEGIBILIDADE

RECONHECIDA (LC Nº 64/1990:  ART. 1º,  INCISO I,  ALÍNEA 'G').

IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REGISTRO INDFERIDO.

Para efeito do enquadramento da inelegibilidade prevista na alínea g

do inciso I do art. 1º da Lei das Inelegibilidades, não se 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
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gastos públicos."  (Precedente  TSE: RESPE nº  12790,  julgado  em

14/02/2013 - Relator: Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA)

De outro lado, o ressarcimento do dano ao erário, o pagamento

da  multa,  ou  a  prescrição  quinquenal  destes,  não  afastam  a  existência  da

irregularidade  insanável  ou  o  ato  de  improbidade  praticado,  razão  pela  qual

também não tem o condão de afastar  a  inelegibilidade da alínea “g” derivada

como efeito reflexo da rejeição das contas.

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

“(...) 1. A rejeição das contas pela ausência ou indevida dispensa de

licitação consubstancia vício insanável e doloso, revelador de ato de

improbidade  administrativa,  razão  pela  qual  deve  ser  mantida  a

inelegibilidade a que se refere o art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. 2. O

pagamento de multa, de todo modo, não conduz à sanabilidade

das  contas.  Precedentes. (...)”  (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 )

“(...) 2. Assim como o pagamento da multa aplicada pelo Tribunal

de Contas não tem o condão de afastar a inelegibilidade do art.

1º, I, g, da LC n. 64/90, na linha da jurisprudência desta Corte, o

posterior  reconhecimento  da  prescrição  quinquenal  pelo

Juizado Especial da Fazenda Pública, em sede de ação cautelar,

também não retira do mundo jurídico a decisão que rejeitou as

contas  do  candidato,  apenas  torna  inexequíveis  as  sanções

pecuniárias que lhe foram impostas. (...)”  (TSE -  Embargos de

Declaração em Recurso Ordinário nº 56273, Acórdão de 16/10/2014,

Relator(a)  Min.  LUCIANA  CHRISTINA  GUIMARÃES  LÓSSIO,

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/10/2014 )
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Destarte, as irregularidades reconhecidas pelo TCU ao julgar

as  contas  da  requerida  configuram-se  como  insanáveis  e  ato  doloso  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). 

II - 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.).

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 )
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“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)

III  – DA APLICAÇÃO DA LC Nº 135/2010 (LEI DA FICHA LIMPA) A FATOS

ANTERIORES 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 Federal2.

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

2 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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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) à 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

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) (g.n.)

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, verbis:
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“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

DA  SILVA,  Publicação:  PSESS  -  Publicado  em  Sessão,  Data

23/09/2014) (g.n.)

“(...)  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) (g.n.)
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Destarte, as causas de inelegibilidades instituídas ou alteradas

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

a requerida atualmente inelegível, por força do disposto no art. 1º, inciso I, alínea

“g”, da Lei Complementar nº 64/90, razão pela qual seu registro de candidatura

deve ser indeferido.

IV – PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

a) seja a requerida notificada 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)  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, 22 de agosto de 2018.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS

Procurador Regional Eleitoral
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