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SENTENÇA

 

Trata-se de pedido de Registro de Candidatura de ANTONIO EURIVANDO
RODRIGUES VIEIRA, visando concorrer às eleições de 2020 para o cargo de
PREFEITO, no Município de MADALENA-CE, sob o n° 55, pelo PSD.

Publicado o edital, foram apresentadas impugnações no prazo legal, pelo
Ministério Público e pela Coligação “Madalena Não Pode Parar”, ambas com
fundamento nos arts. 40 e segs. da Res. TSE 23.609/2019, e do art. 3º e 15 da Lei
Complementar nº 64/90.

Alegaram os impugnantes, em síntese, que “o impugnado, no exercício do
cargo de Secretário Municipal de Agricultura, Reforma Agrária e Recursos Hídricos do
Município Madalena, teve suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado do Ceará, em decisão definitiva, conforme documentação em
anexo.”

Juntou cópias dos acórdãos do TCE.
Requereu, ao final, a notificação do candidato para contestar e o

reconhecimento de inelegibilidade com o consequente indeferimento do registro de
sua candidatura.

Regularmente notificado, o impugnado apresentou contestação.
O Cartório Eleitoral fez juntar certidão nos termos do art. 35, II, da

Resolução TSE n. 23.609/19.
Foram juntadas Réplicas pelas partes impugnantes.



Os autos vieram conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
Com efeito, muito embora o mérito diga respeito a questões de direito e

de fato, entendemos que estas últimas encontram-se satisfatoriamente comprovadas
pela robustez dos documentos juntados aos autos, estando o feito, por conseguinte,
pronto para julgamento, independente de dilação probatória.

No ponto, é certo que a parte impugnada pugnou pela produção de prova
oral, especificamente em relação aos fatos apurados no Processo nº 37655/2019,
consistente na oitiva do contador da época Sr. HELDER MEDEIROS DE ALENAR
ARARIPE NETO, CPF nº624.766.883.

Da análise dos argumentos do impugnado no atinente ao pedido de
produção de provas, extrai-se que a citada oitiva teria por intento provar que a
aquisição dos equipamentos, os quais a ausência de procedimento licitatório foi
objeto de questionamento, não se concretizou, inexistindo, portanto, qualquer
repercussão aos cofres públicos.

Entendemos, contudo, que tal meio de prova mostra-se dispensável, na
medida em que a busca pela prova de tal fato deve se dar por meio de apresentação
de documentos, como, de fato, buscou fazer o impugnado por meio da juntada dos
documentos nº 13282400 e 13284803.

Com efeito, a realização de gastos públicos é ato dotado de uma série de
formalidades, sendo certo que estas necessariamente deixam registros documentais,
sendo a prova documental, portanto, o meio de prova por excelência para tal
situação.

Ilustra-se nosso posicionamento com o seguinte excerto do Regional
baiano:

Recurso eleitoral. Registro de candidatura. Candidato a prefeito.
Impugnação. Procedência. Indeferimento do registro. Contas rejeitadas
pelo TCU. Convênio federal. Decisão do TRF suspendendo os efeitos da
decisão. Provimento. Preliminar de nulidade do processo por
cerceamento de defesa. Afasta-se a nulidade suscitada, pois a
questão relativa à rejeição de contas pelo TCU não comporta
prova testemunhal, podendo ser dirimida à vista da
documentação existente nos fólios. (…) (TRE-BA - RE: 9106
CORRENTINA - BA, Relator: GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, Data de
Julgamento: 27/10/2016, Data de Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 27/10/2016)

Nessa ordem de ideias, forte na inteligência do art. 5º da LC 64/90 e do
art. 40 da Resolução TSE 23.548/2017, indefiro o pedido de produção de prova
oral, pelo que passo imediatamente à análise de mérito.

Pois bem, o cidadão que pretende concorrer a cargo eletivo deve
satisfazer as condições de elegibilidade, não incorrer em causas de inelegibilidade,
além de instruir adequadamente o pedido de registro nos termos do art. 11, § 1º, da
Lei 9.504 de 30 de setembro de 97.



Cabe à Justiça Eleitoral, quando da apreciação do registro da
candidatura, com ou sem impugnação, conhecer de ofício das questões atinentes às
condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade, por se tratar de matéria de
ordem pública.

No caso em tela, pretendem os impugnantes provarem que o pretenso
candidata teria incorrido na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea "g",
da LC n. 64/90, com redação dada pela LC n. 135/10, uma vez que teria ficado
comprovado que este teve suas contas rejeitadas em definitivo por irregularidades
insanáveis, em pelo menos três processos de contas diferentes (nº 9483/11; 11066/10
e 35655/2019-6), por prática de condutas que configurariam ato doloso de
improbidade administrativa.

Para que reste caracterizada a inelegibilidade no caso de rejeição de
contas públicas por órgão competente, é necessário que estejam preenchidas as
seguintes condições: a) que as contas tenham sido rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa; b) que as
contas tenham sido rejeitadas por decisão irrecorrível do órgão competente; c) que
não haja ação judicial desconstitutiva ou anulatória questionando a rejeição de
contas; d) que não tenha decorrido o prazo de 8 (oito) anos, contados entre a data da
decisão e a data das eleições.

Para que a rejeição de contas resulte em inelegibilidade, todas as
condições acima devem estar preenchidas (TSE - RESPE Nº 31942 (AgR-REspe) - PR,
28/10/2008, Rel.: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA). Ausente uma delas,
então, o candidato será elegível.

A irregularidade insanável exigida, conforme se extrai da doutrina
dominante é aquela que tem o vezo de improbidade, que uma vez ocorrida não se
pode mais retroceder para consertar os efeitos produzidos. Ensina o mestre Edson
de Resende Castro1, que a irregularidade insanável, capaz de gerar a inelegibilidade,
é aquela que traz em si a nota da improbidade administrativa, por causar prejuízo
ao patrimônio público ou atenta contra os princípios norteadores da Administração.

Muito embora não caiba à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de
contas que configurem causa de inelegibilidade (Súmula TSE nº 41), a ocorrência ou
não de irregularidade insanável, na rejeição de contas, deve ser analisada no caso
concreto, pelo juízo eleitoral, no momento de decidir acerca do pedido de registro de
candidatura, não ficando adstrito a existência ou não de nota de improbidade
administrativa imposta pelo Tribunal de Contas.

Desse modo já decidiu o Colendo Tribunal Superior Eleitoral,
preconizando que "(...) a insanabilidade das irregularidades que causaram a rejeição
das contas pode ser aferida pela Justiça Eleitoral nos processos de registro de
candidatura". (RO 577, Rel. Min. Fernando Neves, Sessão de 3.9.2002).

No caso em tablado, como dito, verifica-se que as contas de gestão do
impugnado, foram examinadas pelo órgão de controle competente, tendo sido



rejeitadas, em definitivo, em três oportunidades diversas (Processos nº 9483/11;
11066/10 e 35655/2019-6).

Tendo em vista a autonomia das práticas rechaçadas pela corte de
contas, ocorridas em contextos diversos, a fim de melhor sistematizar a análise, a
faremos de forma individualizada em cada processo.

 
Processo nº 9483/2011
 
Este primeiro processo refere-se ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010,

período no qual o candidato ocupou o cargo de Secretario de Agricultura e Reforma
Agrária Município de Madalena

Pois bem, analisando os documentos que lastrearam as impugnações e
contestação é possível constatar que após uma primeira condenação (Acórdão n.°
4597/2012): “1- Impossibilidade de comprovação do saldo financeiro para o exercício
seguinte, tendo em vista as divergências apontadas entre os valores dos extratos
bancários e aqueles registrados no Termo de Conferencia da Caixa das contas
bancarias n°s 7.960-X e 647.046-2 e 7.710-0 ; 2- Não repasse integral ao órgão de
origem da consignação referente à conta Contribuição Providenciaria (R$ 26.455,90) ;
3 - Prorrogação irregular dos contratos referentes ao credor Josué Sousa Caetano,
relativo á locação de veículos, no valor de R$ 18.000,00 caracterizando, assim,
ausência de licitação."), o impugnado interpôs Recurso de Reconsideração, tendo
a condenação final se dado nos seguintes termos: “a) seja reduzida a multa de R$
3.192,30 (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos) para R$ 532,05
(quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos) em razão do saneamento total da
falha comentada no item 2 das Razões do Voto; b) seja reduzido o débito imputado de
R$ 14.259,50 (quatorze mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta centavos)
para R$ 213,59 (duzentos e treze reais e cinqüenta e nove centavos), em razão do
saneamento parcial do item 1, c) seja excluída a indicação, em tese, do cometimento de
crime de apropriação indébita previdencíária, em razão do saneamento do item 2;”

Observa-se daí que a condenação restou sobremaneira abrandada,
porquanto afastada a pecha ímproba relativa à apropriação indébita previdenciária,
mantendo-se tão somente as seguinte irregularidades: “1. Impossibilidade de
comprovação do saldo financeiro para o exercício seguinte, tendo em vista as
divergências apontadas entre os valores dos extratos bancários e aqueles registrados
no Termo de Conferencia da Caixa das contas bancarias n°s 7.960-X e 647.046-2 e
7.710-0; 2. Prorrogação irregular dos contratos referentes ao credor Josué Sousa
Caetano, relativo á locação de veículos, no valor de R$ 18.000,00 caracterizando,
assim, ausência de licitação.”.

Quanto à primeira irregularidade, contudo, ainda assim, o saldo
financeiro não comprovado restou reduzido ao patamar de R$ 173,65 (Cento e
setenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Ou seja, em valor ínfimo, que por si
só é suficiente para afastar a ocorrência de ato doloso de improbidade.

Nesse sentido é a jurisprudência do TSE:



 
“Eleições 2016. Recurso especial. Registro de candidatura ao cargo de vereador
deferido pelo TRE do Rio de Janeiro, afastando a inelegibilidade constante
da alínea g do inciso I do art. 1º da LC 64/90. Rejeição das contas
referentes ao exercício de 1997 pelo TCE do Rio de Janeiro. Recebimento
de verbas de representação. Valor ínfimo. Ocorrência de devolução ao
erário. Ausência de comprovação de dolo ou má-fé do agente público. Recurso
especial ao qual se nega provimento. [...] 2. A jurisprudência deste Tribunal
Superior orienta-se na linha de que não é qualquer vício apontado pela
Corte de Contas que atrai a incidência da inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, g, da LC 64/90, mas tão somente aqueles que digam respeito a
atos desonestos, que denotem a má-fé do agente público (REspe 28-69/PE,
Rel. Min. Luciana Lóssio, publicado na sessão de 1º.12.2016). 3. No caso,
além de se tratar de contas antigas, referentes ao exercício de 1997, o
pequeno montante das verbas recebidas, que caracterizaram o dano
(5.420 Ufirs/RJ), e a devolução desses valores devem ser considerados na
aplicação da sanção. No caso concreto, em uma ponderação de valores, deve
prevalecer o jus honorum diante de uma infração de menor potencial ofensivo.
[...]” (Ac de 8.2.2018 no REspe nº 13527, rel. Min. Rosa Weber.)

                             No que tange à segunda irregularidade remanescente, consoante bem
pontuou a defesa técnica do candidato, a irregularidade apontada no Acórdão nº
4.597/2012, e confirmado pelo Acórdão nº 1.080/2013, não trata da ausência de
procedimento licitatório para a contratação dos serviços de locação de veículo,
porquanto os documentos carreados no processo indicam que tal serviço foi
contratado mediante Convite, mas sim da suposta impossibilidade de prorrogação de
contrato, porquanto a natureza do serviço não seria contínua (art. 57, II, da Lei
8.666/93).

Muito embora, por força da já citada Súmula TSE nº 41, não caiba a este
magistrado decidir, ou não, pelo acerto do julgamento do órgão de contas, certo é
que entendo cabível, dentro da minha liberdade de análise do mérito, considerar a
doutrina e jurisprudência majoritária de outras cortes de contas e tribunais, a fim de
aferir se a conduta vergastada efetivamente configura ato doloso de (im)probidade.

Nessa perspectiva, diferentemente do que concluiu o TCM, na esteira da
doutrina e jurisprudência dominante, entendemos que o contrato de locação de
veículo tem sim natureza continuada, permitindo a sua prorrogação. Explica-se.

Atendendo à peculiaridade de certas situações, uma das exceções que a
lei criou para que os contratos tenham sua duração mais longa do que os créditos
orçamentários de cada exercício financeiro é que os contratos que tenham por
objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, quando
houver a previsão de preços e condições mais vantajosas para a Administração,
ficando a duração limitada a 60 meses, com a possibilidade excepcional de ser
acrescentado mais um período de doze meses.

Para o professor Marçal Justen Filho serviços de natureza continuada se
caracterizam por contratos que impõem à parte o dever de realizar uma conduta
que se renova ou se mantém no decurso do tempo. Não há uma conduta específica e
definida cuja execução libere o devedor, sendo exemplo de tal avença o contrato de

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=294284&noChache=747849523


aluguel [Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª Ed, pág.
666] .

No mesmo sentido, a Instrução Normativa 18/97/Mare define serviços
continuados como sendo aqueles serviços auxiliares, necessários à Administração
para o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a
continuidade de suas atividades e cuja contratação deva estender-se por mais de um
exercício financeiro.

Nessa perspectiva, parece-nos inquestionável que a locação de veículo,
como regra, atende à necessidade permanente das atividades da Administração, das
mais variadas, tanto para transporte de servidores e administrados, como objetos e
documentos, podendo a sua interrupção gerar impactos negativos nas atividades
ordinárias do órgão contratante. Ou seja, como regra, a necessidade por serviço de
transporte, o que demanda a locação de veículos, é contínuo, não se exaurindo em
um espaço limitado de tempo.

Outrossim, da leitura dos julgados não se questiona sobrepreço no
contrato, ou qualquer outro tipo de irregularidade na prorrogação, de forma a
concluir que esta teria trazido algum prejuízo à Administração ou mesmo gerado
enriquecimento sem causa de terceiro.

Nessa perspectiva, não vislumbramos na irregularidade apontada ato de
improbidade administrativa.

Ad argumentandum tantum, rechaçamos a tese defensiva no sentido de
que o diminuto valor da contratação - que seria equivalente a cerca de 1/3 do valor
de alçada do TCE-CE para realização de Tomada de Contas Especial – seria suficiente
para afastar a causa de inelegibilidade, porquanto o citado critério interno leva em
consideração unicamente o viés econômico, a partir do custo de atuação do
Tribunal, o que não tem o condão de afastar eventual conduta ímproba do gestor,
devendo este ser o único norte do juízo eleitoral no reconhecimento da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea "g", da LC n. 64/90.

 
Processo nº 11066/2010
 
A causa da condenação no processo de contas nº 11066/2010, seria a

divergência relativa a Despesa Orçamentária, além de irregularidade no
procedimento licitatório voltado à contratação de serviços de engenharia no valor de
R$ 660.438,86, nos seguintes termos:(...) 2.1.Divergência no valor de R$ 2.203.221,64
(dois milhões, duzentos e três mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e quatro
centavos) relativa a Despesa Orçamentária Fixada Atualizada detectada no confronto
dos valores constante nos dados do SIM e a PCS — anexo XII, fls. 118 e 621/622. 2.2.
Irregularidade na realização do certame Tomada de Preço n° 04/2008, para realização
de serviços de engenharia, no montante de R$ 660.438,86, conforme a seguir: - Peças
Gráficas integrantes do Projeto Básico; - Ato de designação da comissão de licitação e
autorização para sua abertura; - Documentos que comprovam a autuação do processo



e comprovante de publicação do edital; 2.3. Omissão no registro do Sistema de
Informações Municipais - SIM do contrato, relativo ao empenho n° 05010101 a fl. 123
em desacordo com o Art. 61, parágrafo único da Lei n° 8.666/93, fls. 624.

Contra essa primeira condenação foi manejado Recurso de Revisão,
tendo este sido parcialmente provido, nos seguintes termos já em fase recursal, ficou
decidido pelo Pleno do TCM: “ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos
constam, voto, concordando com o Parecer Ministerial: 1— Pelo conhecimento do
recurso, porque tempestivo e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO PARCIAL mas
mantendo-se a decisão anterior pela IRREGULARIDADE DAS CONTAS na forma do art.
13, III da Lei n° 12.160193; 2- Por reduzir a multa de R$ 1.596,15 para R$ 1.241,44,
porque sanado parcialmente o item 2.2, permanecendo as multas pelas irregularidades
não sanadas (já computado o redutor populacional): • Item 2.1 - R$ 266,02 • Item 2.2-
R$ 709,40 • Item 2.3- R$ 266,02”

Diferentemente do que coloca a defesa técnica o simples motivo pelo
qual a falha nas contas permaneceria não seria apenas em razão do meio utilizado
para o envio das Peças Gráficas do Projeto Básico, por meio digital ao invés de na
forma física. Com efeito, ali confirmou-se a ausência de solicitação de abertura de
licitação, uma vez que o documento anexo á fl. 715 é o Termo de Autuação do
processo licitatório, que é posterior ao pedido de abertura do certame,
permanecendo também essa irregularidade.

Outrossim, as falhas no SIM não foram sanadas, de modo que ficaram
mantidos as condenações relativas aos itens 2.1 e 2.3.

Nada obstante o vulto do contrato, analisando as irregularidades que
levaram à desaprovação das condutas do candidato, entendo que se tratam de falhas
de natureza formal, da qual não se detectou dano ao erário, ou mesmo má-fé e
desonestidade por parte do gestor, aptos a configurar ato doloso de improbidade
administrativa. É dizer, dali não se extrai que o gestor tenha agido com propósito de
desviar ou malversar recursos públicos, mas tão somente teria agido com
negligência na sua contabilidade, especialmente na alimentação de sistemas e
realização de procedimento licitatório.

Assim embora reprovável a conduta, e apta a gerar a sua desaprovação
junto à corte de contas, não é possível realizar a sua subsunção com o tipo previsto
no art. 1º, I, alínea "g", da LC n. 64/90, afastando no ponto a inelegibilidade do
candidato.

Nesse sentido é a posição do TSE:
“Eleições 2014. Recurso ordinário. Candidato a deputado estadual. Registro de
candidatura deferido. Art. 1º, inciso i, alínea g, da LC nº 64/1990. 1. Nem toda
desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso i,
alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que preenchem os requisitos cumulativos
constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão do órgão competente; ii)
decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido à
irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de
improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não
exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo poder judiciário. 2. Contas
de ordenador de despesas de fundo de previdência, no cargo de prefeito,
desaprovadas pelo TCE (exercício de 2009). 3. Não há como reconhecer ato
doloso de improbidade administrativa na conduta do impugnado por ser
i iá l i d i l id d d d l



inviável extrair das irregularidades apontadas postura da qual se presuma
desonestidade ou intenção em causar dano ao erário. O acórdão do TCE
entendeu existirem irregularidades que em sua maioria consistem em
descumprimento de normas legais e regulamentares que disciplinam a
gestão de fundo de previdência. Todavia, isso não autoriza concluir pela
má-fé do gestor ou pelo desvio de recursos públicos em benefício pessoal
ou de terceiro, sobretudo se considerado que a desaprovação das contas se
deu em decorrência de revelia e que se lhe aplicou multa em quantia pouco
significativa, R$ 7.219,80 (sete mil, duzentos e dezenove reais e oitenta
centavos) ante os valores do orçamento do fundo de previdência receita
prevista de R$ 5.085.000,00 (cinco milhões e oitenta e cinco mil reais), despesa
fixada de R$ 6.692.000.00 (seis milhões, seiscentos e noventa e dois mil reais) e
déficit de R$ 1.607.000,00 (um milhão, seiscentos e sete mil reais). 4. Afasta-se a
inelegibilidade referida no art. 1º, inciso i, alínea g, da LC nº 64/1990 [...]” 
(Ac de 15.12.2015 no AgR-RO nº 108596, rel. Min Gilmar Mendes.)

 

Processo nº 37655/2019
 
Quanto ao derradeiro processo de desaprovação de contas, de nº

37655/2019-6, transcreve-se a ementa do acórdão final:
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Da leitura completa do voto da relatora, no bojo da Tomada de Contas de
Gestão, é possível extrair que das diversas irregularidades constatadas pela Unidade
Técnica nas contas do candidato, apenas parte delas foi objeto de análise final de
mérito. Isso se deu devido ao fato da relatora ter vislumbrado risco da ocorrência da
prescrição, caso houvesse nova intimação do gestor a fim de estabelecer o
contraditório quanto às novas irregularidades apontadas, razão pela qual
entendemos que as irregularidades excluídas da análise da corte de contas, embora
aparentemente graves (Contratação da empresa Garra e inconsistência no saldo
financeiro), não podem ser objeto de nossa análise na presente impugnação,
justamente porque não foram causas da reprovação das contas.

Nesse contexto, as únicas irregularidades que ensejaram a desaprovação
das contas e merecem ser analisadas são as seguintes:

a) Item 1 (Remessa intempestiva da Prestação de Contas de Gestão –
Ocorrências 1 e 2)

b) Item 2.2 (Omissão na identificação do contrato na base de dados do
SIM, relativa ao empenho nº 02050080 – Ocorrência 4)

c) Item 2.4 (Despesas realizadas sem o devido procedimento licitatório –
Ocorrências 06 e 07):

Quanto à primeira e segunda irregularidades, relativas, respectivamente,
ao descumprimento da Instrução Normativa nº 03/1997 – TCM, por remessa
intempestiva de prestação de contas da Secretaria Municipal e omissão na
identificação do contrato no Sistema SIM, entendemos cuidarem-se de falhas
formais, destituídas de dolo de improbidade, o que na linha da jurisprudência
dominante do TRE/CE e TSE não tem o condão, por si só, de ensejar inelegibilidade.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INELEGIBILIDADE. LC N° 64/90,
ART. 1o, I, g. ATRASO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO. IRREGULARIDADE
SANÁVEL.

1. A conduta que atrai a inelegibilidade prevista no art. 1o, I, g, da LC n° 64/90 é
a omissão no dever de prestar contas e não a simples intempestividade em sua
apresentação.

2. Agravo regimental desprovido.(TSE, Ac. de 28.10.2008 no AgR-REspe nº 30.764,
rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

 

Registro. Candidato a prefeito. Rejeição de contas.Quitação eleitoral. 1. A
jurisprudência do Tribunal já assentou que a omissão no dever de prestar
contas dos recursos federais oriundos de convenio não enseja, por si só, a
configuração da inelegibilidade do art. 1o, I, g, da Lei Complementar n° 64/90.

2. Não há como se reconhecer a existência de irregularidade insanável se,
embora inicialmente omisso na prestação de contas, o administrador
posteriormente comprovou a correta aplicação de recursos federais, como
reconheceu a Corte de Contas, sem se averiguar desvio de finalidade, objeto,
locupletamento, superfaturamento ou mesmo inexecução do objeto do convénio.

http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=30764&processoClasse=RESPE&decisaoData=20081028


3. Se no Cadastro Eleitoral não constam débitos devidamente identificados e
imputados ao candidato no momento do pedido de registro, tendo sido,
inclusive, acostadas certidões que indicavam a regularidade de sua situação,
não há como entender configurada a ausência de quitação eleitoral. Agravo
regimental a que se nega provimento. (TSE, Ac. de 6.11.2008 no AgR-REspe nº
30.917, rel. Min. Arnaldo Versiani.)

 
Quanto à última irregularidade, consistente na realização de

despesa, no valor total de R$ 147.800,00 (Cento e quarenta e sete mil e
oitocentos reais), sem prévia realização de procedimento licitatório, não há
dúvida que se trata de vício grave, configurador de ato doloso de improbidade,
apto a gerar inelegibilidade.  Nesse sentido é a remansosa jurisprudência do TSE:

 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. REGISTRO
DE CANDIDATURA. REJEIÇÃO DE CONTAS. LEI DE LICITAÇÕES. AUSÊNCIA OU
DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DOLO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL.
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE. ART. l, 1, g, DA
LC 64/90. 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. l, 1, g, da LC no 64/90. 2.O pagamento de multa, de todo
modo, não conduz à sanabilidade das contas. Precedentes. 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. 4.Agravo
Regimental a que se nega provimento. (TSE, Ac. de 20.11.2014 no AgR-REspe nº 92555, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura.)

 
Assentou a Corte de Contas (TCE) que o gestor não juntou aos autos

quaisquer provas aptas a demonstrar que as despesas encartadas nas notas de
empenho nº 02050079 e 02050081 foram precedidas de procedimento licitatório,
incidindo em irregularidade de natureza grave. m razão desta última irregularidade,
inclusive, foi o Ministério Público Estadual representado por possível incidência no
disposto no art. 10, VIII, da Lei 8.429/1982.

A defesa do candidato, no entanto, buscando se desincumbir do seu
ônus em comprovar que as irregularidades que levaram à desaprovação das
contas do candidato seriam sanáveis, juntou aos autos documentos (ID´s
13282400 e 13284803) os quais provariam que as despesas acima referidas não
teriam sido realizadas em razão do cancelamento do seu empenho, o que não
teria causado qualquer

Da análise da documentação em questão, contudo, diferentemente
do que alega a defesa, entendemos que esta não se presta a comprovar o
cancelamento do empenho e a não realização da correspondente despesa, pelas
seguintes razões.

Primeiramente, os documentos em questão são apócrifos e sem data, o que
sequer nos permite concluir em que momento teria se dado o cancelamento do
empenho, o que já lhe retira a sua força probante.

http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=30917&processoClasse=RESPE&decisaoData=20081106
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=92555&processoClasse=RESPE&decisaoData=20141120


Não bastasse, a informação que ali consta acerca do histórico de
anulação (“Cancelamento de saldo de empenho não processado”), em verdade,
deixa subentendido que não houve cancelamento das notas de empenho,
justamente porque o cancelamento não foi processado.

Trata-se, portanto, em nosso entender, de documento vazio, que
nada prova.

Nesse rumo, no atinente a esta última irregularidade, entendemos
que o impugnado não se desincumbiu em afastá-la, sendo certo que realizar
despesas com aquisição de bens sem prévia licitação configura ato doloso de
improbidade, não se tratando de meras irregularidades, de forma a atrair a
aplicação do comando posto no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, não
devendo prevalecer a elegibilidade do agravado.

Assim, no exercício da qualificação jurídica das irregularidades
apontadas pelo órgão competente no julgamento das contas para fins de incidência
da inelegibilidade (TSE - AgR-REspe nº 16813/MS – j. 05.08.2014), a conclusão a que se
chega, especificamente em relação a irregularidade do Item 2.4 do Processo nº
37655/2019, é de ser imperioso o reconhecimento de que nessa hipótese a rejeição
das contas do impugnado se deu pelo cometimento de atos dolosos que denotam
condutas ímprobas, estando plenamente configurada a irregularidade insanável.

Não há nos autos notícia de que tenha sido proposta ação judicial
desconstitutiva ou anulatória questionando a referida decisão administrativa. Além
disso, não houve o exaurimento do prazo de 8 (oito) anos contados da decisão
definitiva de rejeição das contas.

Destarte, considerando a rejeição das contas do impugnado por
irregularidade insanável, por decisão irrecorrível, tornando-o inelegível, nos termos
do art. 1°, I, g, da Lei complementar n° 64/90, as impugnações devem ser julgadas
procedente, com o consequente indeferimento do registro de candidatura.

Isso posto, com base na fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE as
impugnações e, por conseguinte, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de
ANTONIO EURIVANDO RODRIGUES VIEIRA.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado,
arquive-se.

 
Boa Viagem, 26 de outubro de 2020.

 

LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER

Juiz Eleitoral - 63ª ZE

 


