
26/10/2020

Número: 0600165-31.2020.6.18.0052 
 

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA 

 Órgão julgador: 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 
 Última distribuição : 24/09/2020 

 Processo referência: 06001619120206180052 

 Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS

TRABALHADORES- PT (IMPUGNANTE)

GERMANO TAVARES PEDROSA E SILVA (ADVOGADO)

JOAO LUIZ LOPES DE SOUSA (ASSISTENTE) WILLEY SOARES DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO)

RENASCE A ESPERANÇA 10-REPUBLICANOS / 14-PTB /

15-MDB (ASSISTENTE)

COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO

DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB DE AGUA BRANCA -

PI (ASSISTENTE)

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ASSISTENTE)

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE AGUA

BRANCA -PI (ASSISTENTE)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ (FISCAL

DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

23712
570

26/10/2020 16:58 Sentença Sentença



 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BRANCA PI 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600165-31.2020.6.18.0052 / 052ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA
BRANCA PI 
IMPUGNANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: GERMANO TAVARES PEDROSA E SILVA - PI5952-A 
ASSISTENTE: JOAO LUIZ LOPES DE SOUSA, RENASCE A ESPERANÇA 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 15-MDB,
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB DE AGUA
BRANCA - PI, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE AGUA
BRANCA -PI 
Advogado do(a) ASSISTENTE: WILLEY SOARES DE ALBUQUERQUE - PI9639 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Vistos, etc...
 
Trata-se de ação de impugnação de registro de candidatura, ajuizada pelo

PARTIDO DOS TRABALHADORES, através de sua Comissão Provisória do Município de Água
Branca, representado por sua Presidente, Sra. LUZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA em
face de JOÃO LUIS LOPES DE SOUSA, candidato a Prefeito do Município de Água Branca-PI,
todos devidamente qualificados nos autos.

 
Alega, em síntese, o Impugnante, que o Impugnado exerceu o mandato de Prefeito

do Município de Água Branca-PI, no período compreendido entre 2009 e 2012, tendo, suas
contas pertinentes ao FUNDEB, sido reprovadas por julgamento, com trânsito em julgado,
proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí e confirmado pela Câmara de Vereadores
do Ente Federativo em questão

 
Requerem a inaplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no

tema 835 da repercussão geral, cujo julgamento data de 10 de agosto de 2016, que assim
assentou:

 

Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990,
alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de
prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com
o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de
prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.

 
Justificam tratar-se de contas de convênio do FUNDEB que, portanto não se

enquadrariam em contas de governo e de gestão e, portanto, estariam excluídas no julgamento
com repercussão geral. Pugnam pelo reconhecimento da inelegibilidade do candidato e

Num. 23712570 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA - 26/10/2020 16:58:59
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616585929600000021877333
Número do documento: 20102616585929600000021877333



impugnado com o indeferimento do seu registro de candidatura.
 
Citado, o impugnado apresentou defesa à impugnação ao registro de candidatura,

afirmando que a irregularidade não configura ato doloso de improbidade e que a decisão
encontra-se suspensa por determinação do Poder Judiciário.

 
Esclarece que o Impugnado ingressou em Juízo com ação de nulidade de ato

jurídico no bojo do processo 0800595-85.2020.8.18.0034 e obteve provimento jurisdicional de
deferimento parcial da tutela para sustar os efeitos do Decreto Legislativo 04/2019, proveniente
da Câmara Municipal de Água Branca, que havia, seguindo parecer técnico do Tribunal de
Contas do Estado, reprovado as contas do Gestor pertinentes ao ano de 2011.

 
Da referida decisão do órgão a quo foi interposto agravo por instrumento tendo o

relator, Desembargador José James Gomes Pereira, em sede de plantão judiciário, concedido
efeito suspensivo ativo ao recurso interposto para suspender a eficácia da decisão do Tribunal de
Contas do Estado do Piauí que havia reprovado as contas pertinentes ao FUNDEB do
Impugnado.

 
Assevera que tanto a reprovação do TCE quanto do Legislativo Municipal

encontram-se com seus efeitos suspensos, por determinação do Poder Judiciário, o que geram a
elegibilidade do impugnado e que não houve ato doloso de improbidade, não tendo o TCE
imputado qualquer débito ao Gestor.

 
Pugna pelo deferimento do registro de candidatura do Impugnado

 
Em 14 de outubro de 2020, foi anexado aos autos petição do Partido dos

Trabalhadores e também de dois Vereadores, requerendo a reconsideração da liminar concedida
no processo 0800595-85.2020.8.18.0034, aduzindo que a Secretária da Câmara é noiva do filho
do Presidente do Poder Legislativo de Água Branca o que geraria a suspeição da certidão por ela
exarada.

 
Em manifestação datada de 17 de outubro de 2020, o advogado do Impugnante

invocou a Súmula nº 41 do TSE, segundo a qual “Não cabe 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”.

 
O Ministério Público Eleitoral, em parecer datado de 21 de outubro de 2020, opinou

pela improcedência da ação de impugnação do registro de candidatura, com seu consequente
deferimento.

 
Já em 23 de outubro de 2020, foi anexado aos autos pelos Impugnantes decisão

proferida pelo Desembargador Joaquim Santana nos autos do Mandado de Segurança de nº
757566-87.2020.8.18.0000 que suspendeu os efeitos DA DECISÃO MONOCRÁTICA
PROFERIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0756841-98.2020.8.18.0000,
voltando a ter efeitos a reprovação das contas do FUNDEB proferida pelo Tribunal de Contas do
Estado do Piauí. Em sua argumentação, o eminente Desembargador Joaquim Santana
considerou teratológica a decisão do Desembargador José James ao afastar, sem qualquer
fundamentação, a coisa julgada proveniente do julgamento realizado pelo Tribunal de Contas.
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Em manifestação datada de 24 de outubro de 2020, os advogados do Impugnado
alegaram que a sustação dos efeitos da decisão proferida no agravo por instrumento pelo
Desembargador José James não tem o condão de gerar a inelegibilidade do Impugnado, eis que
permanece hígida a decisão proferida pelo Juiz de Água Branca que suspendeu os efeitos da
decisão da Câmara de Vereadores, sendo esta competente para o julgamento das contas do
Gestor.

 
Por fim, em 25 de outubro de 2020, o Impugnado anexou petição informando que o

Município de Água Branca foi considerado parte ilegítima para figurar no polo ativo da lide de
mandado de segurança que pretende discutir julgamento de contas realizado pelo Tribunal de
Contas do Estado do Piauí, sendo este parte legítima para defender a higidez de seus atos.

 
Éo relatório
 
Passo a decidir

 

Do julgamento antecipado do mérito da lide.

A presente demanda depende apenas da prova documental já coligida para o seu
deslinde, de modo a atrair, pois, a norma do art.355, I, do CPC e do art.5°, caput, da Lei
Complementar n°64/90, face à ausência de prova testemunhal arrolada, demandando, pois, o
julgamento antecipado do mérito da lide.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento submetido à
sistemática dos recursos repetitivos fixou a Tese no Tema n°437, segundo a qual "não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais
suficientes".

 

Da atribuição do Tribunal de Contas dos Estados

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 71, prevê o controle externo da
Administração Pública Federal a ser exercido pelo Tribunal de Contas da União, determinando
aos demais entes federados a observância do referido preceito. De tal sorte, tanto na União
quanto nos estados e municípios haverá fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
patrimonial e operacional a ser desempenhada pelo Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de
Contas e em conformidade com os dispositivos constitucionais. Com efeito, assim dispõe o artigo
75 da CF/88:

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização,
composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como
dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos,
que serão integrados por sete Conselheiros.

A Constituição do Estado do Piauí, por sua vez, disciplina a matéria em seu art. 32:

Art. 32. A fiscalização do Município é exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo,
e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, na forma da lei.
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§ 1º O controle externo é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado que, de posse
dos balancetes mensais e do balanço geral do Município, emitirá parecer prévio sobre as contas
do Prefeito Municipal, noventa dias a contar do recebimento do balanço geral

A Lei Estadual 5.888/2009 denominada Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado do Piauí assim dispõe:

Art. 2º Ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, órgão de controle externo, compete, nos termos
da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Piauí e na forma estabelecida nesta Lei:

II - apreciar, mediante parecer prévio, as contas prestadas anualmente por Prefeito Municipal;

 
O que se discute nos presentes autos é a inelegibilidade prevista no o art.1°, I, g, da

LC n°64/90 e a competência para o seu julgamento.
 
Com efeito, após a derrubada, em sede de mandado de segurança, da decisão

proferida no agravo por instrumento, que havia sustado os efeitos do acórdão do Tribunal de
Contas do Estado, o julgamento, deste órgão, que reprovou as contas do Impugnado, pertinentes
ao FUNDEB do ano de 2011 permaneceu hígido, assim como subsiste a decisão proferida pelo
MM Juiz da Comarca de Água Branca e que sustou os efeitos, tão somente, da decisão da
Câmara de Vereadores que, seguindo parecer técnico do TCE, reprovou as contas do FUNDEB
do Gestor, pertinentes ao ano de 2011.

 
O cerne da questão está em se saber a quem pertence a competência para

julgamento definitivo das contas do Prefeito Municipal pertinentes ao FUNDEB.
 
Éfato que o Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 835 da repercussão

geral, cujo julgamento data de 10 de agosto de 2016, que assim assentou:

Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990,
alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de
prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com
o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de
prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.

 
Outrossim, resta assente também na jurisprudência pátria que a competência para

julgamento de verbas pertencentes ao erário da União, assim como a atribuição para fiscalizar,
apreciar e julgar a prestação das contas correlatas é daquela Corte de Contas, não podendo tal
órgão se subordinar ao Poder Legislativo Municipal.

 
Conforme entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, "a

norma inscrita no art. 71, incisos II e VI, da Constituição Federal, expressamente prevê a
responsabilidade do administrador para responder pela má aplicação de verba pública que
lhe foi confiada, assim como a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar
a aplicação de recursos repassados ao município, oriundos de convênios, no julgamento
de Tomada de Contas Especial." (AC 0015045-05.2002.4.01.3300/BA, Rel. Desembargador
Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 29.11.2010, p. 124).

 
A jurisprudência é copiosa sobre o tema:
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA NA FASE PREPARATÓRIA PARA A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
(TCE). NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE FORMAL DO ATO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE DO EX-PREFEITO PELA MÁ APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. "Não prospera a
alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, na fase que antecedeu a Tomada de Contas Especial, porquanto,
antes do processo ser iniciado no TCU e da interpretação da Lei nº 8.443/92, extrai-se que o
controle interno tem natureza semelhante à do inquérito policial, ou seja, é apenas uma
fase de preparação para a Tomada de Contas Especial que ocorre durante a fase externa,
realizada pelo TCU." (AC Nº 2004.34.00.024854-7/DF). 2. No caso, o processo administrativo
foi encaminhado para instauração de TCE, e enviado ao TCU, para processamento e
julgamento, porque não foram aprovadas as contas finais, pelo órgão de controle interno, e
conforme se depreende da documentação juntada aos autos pelo autor, a tramitação do
processo de tomada de contas se deu de forma regular, tendo sido oferecida oportunidade
para a apresentação de defesa, com observância do devido processo legal e do
contraditório, inexistindo, portanto, qualquer nulidade procedimental, que justifique a
anulação do ato administrativo, por vício formal. 3. Os atos administrativos gozam da
presunção de legalidade, somente sendo possível sua desconstituição judicial se
demonstrada, de forma extreme de dúvidas, a inobservância dos requisitos legais que lhes
servem de sustentação, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. 4. A norma inscrita
no art. 71, incisos II e VI, da Constituição Federal, expressamente prevê a responsabilidade
do administrador para responder pela má aplicação de verba pública que lhe foi confiada,
assim como a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar a aplicação de
recursos repassados ao município, oriundos de convênios, no julgamento de Tomada de
Contas Especial. 5. Sentença mantida. 6. Apelação desprovida. (Apelação Cível nº 0006384-
76.2013.4.01.4100, 6ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Daniel Paes Ribeiro. j. 08.04.2019,
unânime, e-DJF1 26.04.2019)”(sem grifos no original).

 
Entendo que tal competência, amplamente reconhecida pela doutrina e

jurisprudência pátria, excepciona a Tese firmada pelo STF no Tema 835.
 
O caso em tela, por sua vez, trata de contas do FUNDEB prestadas perante o

Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
 
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização

dos Profissionais da Educação (Fundeb) foi criado em 2006, para vigorar por 14 anos, por meio
da Emenda Constitucional nº 53/2006, regulamentado pela Lei Federal nº 11.494/2007 e pelo o
Decreto Federal nº 6.253/2007.

 
Na verdade não se trata de um único fundo, mas de 27 fundos, um para cada

Estado e Distrito Federal. São fundos especiais de natureza contábil, constituídos por um grupo
de receitas especificadas por lei, que se vinculam à realização de determinados objetivos, no
caso do Fundeb, a universalização da educação básica, a melhoria da qualidade do ensino e a
valorização dos profissionais da educação.

 
A apresentação da prestação de contas é estabelecida pela legislação em dois

momentos distintos, são eles: Mensalmente - Ao Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do Fundeb, mediante a apresentação de relatórios gerenciais sobre o recebimento dos
recursos do Fundo (artigo 25 da Lei nº 11.494/2007); Bimestralmente - Através de relatórios
bimestrais do Poder Executivo, resumindo a execução orçamentária, evidenciando as despesas
de manutenção e desenvolvimento do ensino, em favor da educação básica, à conta do Fundeb
(§ 3º do artigo 165 da CF e artigo 72 da LDB). Em relação ao Tribunal de Contas, os balancetes
contábeis devem ser encaminhados mensalmente.
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Tal fundo veio a suceder o FUNDEF. No que concerne à finalidade desses fundos,

relaciona-se diretamente com o papel que a União desempenha no âmbito educacional, o qual é
definido no artigo 211, § 1º, da Constituição, in verbis:

“Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de
colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições
de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e
supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo
de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios;” (Grifou-se).

 
Resta controvertida a competência para a fiscalização das verbas deste Fundo,

tendo o Partido Solidariedade ajuizado no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de
inconstitucionalidade questionando a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar
a aplicação, pelos estados e municípios, dos recursos dos fundos constitucionais de educação
pública (antigo Fundef, atual Fundeb) que receberem complementação da União.

A sigla afirma que as normas que regulamentam o fundo outorgam genericamente
aos tribunais ou conselhos de contas, federais, estaduais ou municipais, a competência para
fiscalizar a aplicação dos fundos, sem discriminar, com precisão, os limites das atribuições de
cada um desses órgãos de controle externo. Essa imprecisão legal, afirma, pode levar a múltiplas
interpretações.

Defende o partido que a aplicação, pelos estados, Distrito Federal e municípios, dos
recursos distribuídos pelos fundos constitucionais de educação pública não pode estar submetida
ao controle externo do TCU, mas, e tão-somente, à fiscalização dos tribunais ou conselhos de
contas estaduais ou municipais.

Ressalto que tal ação ainda não foi julgada no Supremo Tribunal Federal.
O que nos parece claro é que caso o Supremo decida pela competência do TCU,

eventual julgamento de irregularidades não poderá ser infirmado pelo Poder Legislativo local.
Assim já pacificou o TSE:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO DE PREFEITO. CANDIDATO ELEITO. INDEFERIMENTO PELO TRE
DE MINAS GERAIS. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA G DO INCISO I DO ART.
1º DA LC 64/90. REJEIÇÃO, PELO TCU, DE CONTAS RELATIVAS A CONVÊNIOS FIRMADOS
PELO AGRAVANTE COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE
PREFEITO DO MUNICÍPIO. RECURSOS FEDERAIS. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE
LICITAÇÕES. DANO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
IRREGULARIDADE HAVIDA POR INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DOLO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE MÍNIMAS ESCUSAS PARA A PRÁTICA
DOS ATOS TIDOS POR ÍMPROBOS, DADO QUE O INTERESSADO FOI INERTE QUANTO À
SUA OPORTUNA APRESENTAÇÃO AO ÓRGÃO DE CONTAS JULGADOR. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia dos autos limita-se à incidência ou não da
hipótese de inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC 64/90 ao caso dos
autos, em que o agravante teve suas contas de convênios firmados com o Ministério do Turismo,
referentes ao período em que exerceu o cargo de Prefeito daquele município, nos exercícios
financeiros de 2005 a 2008, desaprovadas pelo TCU. 2. Da moldura fática da decisão do TCU
relativa ao convênio celebrado para a implementação do projeto referente ao Carnaval de 2008,
verifica-se que a conduta do agravante (a) descumpriu a Lei de Licitações, por inexigibilidade de
licitação sem amparo legal; (b) provocou dano ao erário, ao não demonstrar a destinação dos
recursos advindos do convênio; e (c) feriu princípios basilares da Administração Pública, em
decorrência de ato de gestão ilegítimo e antieconômico. 3. A decisão agravada negou seguimento
ao Recurso Especial, ao fundamento de que não é possível deixar de reconhecer a incidência da
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inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90, relativamente a um dos convênios celebrados pelo
agravante (convênio do Carnaval), a partir do enquadramento jurídico dos fatos relacionados nas
decisões do TCU, que julgou irregulares as contas relativas aos convênios, sem que o interessado
trouxesse aos autos elementos que pudessem comprovar, apesar de tudo, a real aplicação dos
recursos na promoção da referida festa popular. 4. Se o entendimento jurisprudencial desta Corte
é o de que o descumprimento da Lei de Licitações constitui, a princípio, irregularidade insanável
apta a ensejar a inelegibilidade de que trata o art. 1º, I, g, da LC 64/90 (AgR-REspe 39-64/RN,
Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21.09.2016), não há como não se reconhecer a insanabilidade das
irregularidades apontadas na decisão do TCU quando se conjuga aquele fato com a ocorrência de
dano ao erário, uma vez que não foi comprovado que os recursos transferidos pelo Governo
Federal ao município, em razão do convênio firmado com o Ministério do Turismo, foram
efetivamente aplicados no projeto Carnaval de 2008. 5. Não se trata, neste caso, de mera
suposição de malversação de recursos municipais ou de criação imaginosa do cometimento de
ilícito de natureza administrativa, mas de situação bem diversa, na qual o gestor deixa de
apresentar elementos minimamente aptos a revelar a efetiva aplicação dos tais recursos oriundos
de convênio com a União Federal na promoção do evento popular a que se destinavam. 6.
Ademais, para se caracterizar a causa de inelegibilidade prevista na alínea g do art. 1º, I, da LC
64/90, não se exige a presença do dolo específico ou do consilium fraudis, bastando, como regra
geral, o chamado dolo genérico, que se pode ter por configurado quando o Administrador não
atende, voluntariamente, nem apresenta escusas aceitáveis para seu ato, os comandos
constitucionais ou legais, que vinculam e pautam as condutas dos gestores, especialmente no que
diz respeito aos gastos públicos. É correto afirmar que não se pode presumir a prática de conduta
ilícita, mas também não se pode afastá-la ex gratia, quando o agente deixa de justificar seu ato ou
de apresentar razões capazes de pelo menos explicá-lo. 7. Agravo Regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 17292, TSE/MG, Rel. Napoleão Nunes Maia
Filho. j. 21.03.2017, unânime, DJe 25.04.2017)”.

Relatado a controvérsia existente sobre o tema e tendo as contas sido julgadas pelo
Tribunal de Contas do Estado do Piauí, tratando-se de verba de FUNDEB, formado por valores
de diferentes entes federativos, por analogia e em consonância com o que já ocorria com
julgamentos do TCU, o julgamento do TCE também tem o condão de gerar inelegibilidade
conforme já reconhecido recentemente pelo TSE no seguindo aresto:

Eleições 2016. Recurso especial eleitoral. Registro de candidatura indeferido pelo tre/sp.
Sentença de improcedência. Deferimento do registro no juízo a quo. Vice-prefeito (integrante de
chapa majoritária eleita). Gestor municipal. Desaprovação. Competência. Tribunal de contas
estadual. Coisa julgada material. Preclusão. Dissídio jurisprudencial. Não conhecimento.
Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. Princípio da legalidade. Afronta. Prejuízo ao erário.
Irregularidade insanável. Ato doloso de improbidade administrativa. Enquadramento.
Competência. Justiça Eleitoral [...] I) O caso 1. No acórdão regional, foi julgada procedente a ação
de impugnação ao registro de candidatura do ora recorrente para o cargo de vice-prefeito, com
fundamento no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, devido à rejeição das contas relativas a termo de
parceria firmado pelo então prefeito do Município de Mirandópolis/SP que visava à construção de
casas populares. [...] III) Mérito: demais elementos configuradores da cláusula de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90 4. Superada a questão da competência, o TRE/SP concluiu
ser insanável e configuradora de improbidade na modalidade dolosa a irregularidade detectada
em ato praticado pelo recorrente por afronta ao princípio da legalidade, pois o objeto do termo de
parceria firmado entre o ente municipal e o Instituto José Ibrahim mutirão para a construção de
casas populares não está elencado no rol das hipóteses pertinentes às OSCIPS, conforme o
disposto na Lei nº 9.790/99 e no Decreto nº 3.100/99, que regulamenta a referida lei. A Corte
Regional assentou ainda que: a) houve pagamento indevido à entidade a título de taxa de
administração; b) as notas fiscais foram emitidas após o encerramento das atividades da
empresa; c) a Secretaria da Fazenda do Estado atestou que as notas fiscais não correspondiam à
saída de mercadorias; d) o número da inscrição do CNPJ da entidade, após pesquisa feita junto à
Receita Federal, é referente a outra entidade, Instituto Sociedade Cidadã, cuja atividade principal
é a defesa de direitos sociais; e) os pagamentos foram efetuados em descompasso com as
medições realizadas; f) houve dúvidas acerca dos documentos de despesa. 5. À luz da
jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘evidenciada a incidência de inelegibilidade, dada a má
gestão dos recursos públicos e ao descumprimento da legislação de regência, é o caso de se
indeferir o registro de candidatura’ (RO nº 448-80/SE, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, DJe de 13.6.2016). Assente, ainda, que ‘configura vício insanável a rejeição de contas
pelo Tribunal de Contas competente que, tal como ocorre na hipótese dos autos, tem como base
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a existência de atos de improbidade ou que impliquem dano ao erário’ [...]. Precedentes. 6. Para
fins eleitorais, não se exige o dolo específico de causar prejuízo ao Erário ou atentar contra os
princípios administrativos, mas, sim, o genérico. Precedentes. No caso concreto, o dano ao Erário
e o elemento subjetivo foram reconhecidos pelo TRE/SP ao constatar que ‘os pagamentos eram
efetuados mediante apenas a apresentação de comprovantes de compra de materiais, a
evidenciar que o ordenador de despesas, de forma livre e consciente, ou seja, agindo
dolosamente, realizava pagamentos sem que os mesmos tivessem amparo no andamento da
execução da obra, ocasionando graves prejuízos ao erário com sua conduta’ (fl. 247). 7.
Consideradas as premissas firmadas no acórdão regional, resulta configurada a causa de
inelegibilidade descrita no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, a justificar o indeferimento
do registro de candidatura. [...]”

(Ac. de 25.4.2019 no REspe nº 27402, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; no mesmo
sentido o Ac de 20.11.2012 no AgR-REspe nº 56970, rel. Min. Laurita Hilário Vaz.)

 
Há ainda decisão do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho em processo

oriundo do TRE/PI, em caso análogo ao presente – contas do FUNDEB rejeitadas pelo TCE em
que se manteve o indeferimento do registro de candidatura. Peço vênia para transcrever o
referido julgamento que é posterior a tese firmada pelo Supremo com repercussão geral:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DE VEREADOR.
INDEFERIMENTO. CONTAS DE GESTÃO REJEITADAS EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO
DO LIMITE MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDEB. VÍCIO INSANÁVEL. INCIDÊNCIA DA CAUSA
DE INELEGIBILIDADE CONSTANTE DA ALÍNEA G DO INCISO I DO ART. 1o. DA LC 64/90.
DECISAO DO TRE DO PIAUÍ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
ELEITORAL, O QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 30 DO TSE E 83 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Recurso Especial, fundamentado no art. 121, § 4o., incisos I e II da CF, c.c. o art.
276, inciso I, alíneas a e b do CE, interposto por RITA DE CÁSSIA COELHO AMORIM SANTOS
de acórdão do TRE do Piauí que manteve o indeferimento de seu pedido de Registro de
Candidatura ao cargo de Vereador nas eleições de 2016, ante a incidência da inelegibilidade
prevista na alínea g do inciso I do art. 1o. da LC 64/90.

2. O acórdão recorrido está assim ementado:

RECURSO. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. INDEFERIDO.
CONTAS REJEITADAS. TRIBUNAL DE CONTAS. FUNDEB. RECURSOS. LIMITE MÍNIMO. NÃO
APLICAÇÃO. FRAGMENTAÇÃO DE DESPESAS. VÍCIOS INSANÁVEIS. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DO
ART. 1o., I, G DA LC 64/90. DESPROVIMENTO (fls. 117).

3. A recorrente aduz, em suas razões recursais

(fls. 122-135), que a decisão da Corte Regional merece reforma, em razão de estarem satisfeitas
todas as condições de elegibilidade previstas no § 3o. do art. 14 da CF/88.

4. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e a consequente afronta ao inciso LV do art.
5o. da CF/88, em virtude de não ter sido intimada da decisao do TCE do Piauí que rejeitou suas
contas na condição de gestora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), no Município de Nova Santa Rita/PI,
no ano de 2007, decisão que foi proferida pela Corte de Contas em 13.8.2009.

5. Afirma ser da Justiça Eleitoral a competência para declarar a irregularidade como insanável,
bem como para definir como doloso o ato de improbidade administrativa praticado, não cabendo
ao Tribunal de Contas exarar parecer definitivo sobre tal ocorrência nem determinar a
consequente inelegibilidade.
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6. Assevera não se tratar de falhas extremamente lesivas, a ponto de se considerarem como
insanáveis, sendo assim, tais irregularidades não afrontam os princípios regentes da atividade
administrativa (fls. 130), destacando que não teriam sido observados no caso os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana

(fls. 131).

7. A fim de corroborar suas razões, destaca ementas de julgados do STJ e do TJ do Estado do
Ceará.

8. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Recurso Especial, visando à reforma do
acórdão recorrido para que seja deferido seu Registro de Candidatura ao cargo de Vereador pelo
Município de Nova Santa Rita/PI.

9. Foram apresentadas contrarrazões pelo MPE, de lavra do Procurador Regional Eleitoral
ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA

(fls. 139-142v.).

10. Dispensado o juízo de admissibilidade, consoante o parág. único do art. 12 da LC 64/90, os
autos vieram para a apreciação desta Corte.

11. A douta PGE, por meio do ilustre Vice-Procurador-Geral Eleitoral, NICOLAO DINO,
pronunciou-se pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. ART. 1o., INCISO I, ALÍNEA G DA LC 64/90. FUNDEB. INAPLICABILIDADE
DO PERCENTUAL MÍNIMO COM O MAGISTÉRIO. VIOLAÇÃO À LEI 8.666/93.
CONFIGURAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Compete ao Tribunal de Contas do Estado decidir quanto à regularidade das contas de
convênio/fundo referentes a recursos repassados pelo Estado a Municípios, na hipótese em que
se avaliam as contas de gestor do FUNDEB.

2. Atrai a incidência da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1o., I, g da LC 64/90 a rejeição
de contas por decisão irrecorrível, quando verificado o descumprimento de disposições da Lei
8.666/93, em especial a fragmentação de despesas, e ainda quando constatada a aplicação dos
recursos do FUNDEB na remuneração dos professores em percentual inferior ao disposto no art.
7o. da Lei 9.424/96. Precedentes do TSE.

3. Não se exige o dolo específico para a configuração da causa de inelegibilidade em apreço,
bastando o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza quando o Administrador assume os
riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais, que vinculam e pautam os gastos
públicos.

4. Parecer pelo desprovimento do Recurso Especial (fls. 148).

12. Era o que havia de relevante para relatar.

13. O Recurso Especial é tempestivo. O acórdão recorrido foi publicado na sessão de 13.9.2016,
terça-feira (fls. 117), e o presente recurso, interposto em 16.9.2016, sexta-feira (fls. 122), em
petição subscrita por Advogado constituído nos autos, conforme substabelecimento juntado às fls.
136.

14. O recurso, todavia, não prospera.

15. O pedido de Registro de Candidatura de RITA DE CÁSSIA COELHO AMORIM SANTOS ao
cargo de Vereador pelo Município de Nova Santa Rita/PI, referente às eleições de 2016, pela
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COLIGAÇÃO A VITÓRIA COM A FORÇA DO POVO (PRB/PT/PRTB/PSD/PMDB/PRP/PP), foi
indeferido pelo Juízo da 20a. ZE em São João do Piauí/PI, ao fundamento de que a candidata
incidiria na hipótese de inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1o. da LC 64/90, por
constar seu nome em lista de gestores com contas rejeitadas por irregularidade insanável,
fornecida pelo TCE/PI, em decisão irrecorrível daquela Corte de Contas proferida em 13.8.2009.

16. O TRE do Piauí, ao analisar o recurso interposto dessa decisão, concluiu por mantê-la pelos
mesmos fundamentos. Destacam-se os seguintes excertos do acórdão regional, in verbis:

Com efeito, constato que a recorrente enquanto gestora do FUNDEB de Nova Santa Rita,
exercício de 2007, tivera seu nome incluso na relação disponibilizada à Justiça Eleitoral pelo
Tribunal de Contas do Estado do Piauí, de gestores que tiveram suas contas rejeitadas (relação
de fls. 36). Além disso, encontro um Acórdão 1.182/09 do TCE/PI que rejeitou as suas contas
como responsável pela gestão do FUNDEB, relativo ao exercício financeiro de 2007.

No ponto, esclareço que os Tribunais de Contas detêm competência constitucional para julgar as
contas dos responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta
(arts. 71, II, e 75 da CF).

(...).

Seguindo na análise, esclareço que a jurisprudência do TSE é pacífica quanto à necessidade de
análise, quando do pedido de Registro de Candidatura, e em casos como o que ora se apresenta,
dos três requisitos do art. 1o., inciso I, alínea g da LC 64/90, quais sejam, contas rejeitadas por
irregularidade insanável, decisão irrecorrível do órgão competente e que não haja provimento
judicial a afastar os efeitos da decisão que rejeitou as contas (REspe 39656-43/PI, Rel. Min.
Marcelo Ribeiro, DJe 10.6.2010).

(...).

Alega a recorrente que as irregularidades apontadas na decisão do TCE/PI não são insanáveis e
não caracterizam improbidade administrativa.

Primeiro, se não se tratasse de irregularidades insanáveis, não teria o TCE/PI colocado o nome
da recorrente no rol dos gestores com contas rejeitadas, pois a teor do § 5o. do art. 11 da Lei das
Eleições: Até a data que se refere este artigo, os Tribunais e Conselhos de Contas deverão tornar
disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de
cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do
órgão competente (...).

De outra banda, quanto à caracterização da irregularidade como ato doloso de improbidade
administrativa e a presença de irregularidade insanável, faz-se preciso incursionar pelo julgamento
promovido pelo TCE/PI no caso.

Na análise das contas anuais do FUNDEB da gestora RITA DE CÁSSIA COELHO referentes ao
período de 1o.1 a 31.5.2007 (fls. 34-36), extrai-se como síntese de improbidades/falhas apuradas,
as seguintes irregularidades: envio intempestivo dos balancetes mensais de janeiro a maio com
média de atraso de 5,8 dias; ausência de peças exigidas pela Resolução TCE/PI 1.276/04; não
cumprimento do limite mínimo de 60% de gastos com os profissionais do magistério, conforme o
art. 60, § 5o. do ADCT e art. 7o. da Lei Federal 9.424/96; fragmentação de despesas no valor de
R$ 60.603,69 (fls. 118-119).

17. Com efeito, entendeu a Relatora do acórdão recorrido, Juíza MARIA CÉLIA LIMA LÚCIO, que
os vícios acima elencados, sobretudo o não cumprimento do limite mínimo de gastos com os
profissionais do magistério, segundo o entendimento da jurisprudência deste Tribunal Superior,
configurariam ato doloso de improbidade administrativa.

18. Por esta razão, aquela Corte concluiu que incidiria na espécie a inelegibilidade prevista na
alínea g do inciso I do art. 1o. da LC 64/90, tendo acrescentado, ainda, o fato de não haver nos
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autos notícia de que a referida decisão do Tribunal de Contas do Piauí tivesse sido suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário.

19. Inicialmente, insta ressaltar que a alegação da recorrente relativa à pretensa ocorrência de
cerceamento de defesa e de afronta ao inciso LV do art. 5o. da CF/88 não foi prequestionada pela
Corte a quo, verificando-se que não houve debate quanto à questão no acórdão regional, nem
foram opostos Embargos de Declaração com essa finalidade.

20. O prequestionamento é condição sine qua non ao conhecimento do Recurso Especial, sendo
indispensável que o acórdão recorrido emita expressamente juízo de valor sobre a tese jurídica
que se busca discutir na instância excepcional.

21. A esse respeito, a propósito, este Tribunal Superior tem assentado que se diz prequestionada
a tese quando a decisão impugnada emitiu juízo explícito a respeito do tema, ainda que não
mencionado o dispositivo legal (AgR-AI 1795-80/PB, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe 11.4.2014),
o que, de todo modo, não ocorreu neste caso.

22. Assim, quanto ao ponto, aplica-se o disposto nas Súmulas 282 e 356 do STF, segundo os
quais, respectivamente:

É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada.

O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode
ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.

23. No mais, depreende-se da moldura fática exposta no decisum que a rejeição das contas da
recorrente como gestora do FUNDEB decorreu, principalmente, da constatação de que não foi
aplicado o mínimo de 60% dos gastos com os profissionais do magistério, em conformidade com o
disposto na Lei 9.424/96, além de ter havido a fragmentação de despesas no valor de R$
60.603,39, em desacordo com as normas sobre licitações e contratos da Lei 8.666/93.

24. Por outro lado, assiste razão à recorrente quando afirma ser da Justiça Eleitoral a
competência para, procedendo à análise da irregularidade apontada pela Corte de Contas,
declará-la insanável e definir se o ato de improbidade praticado se enquadra como doloso.

25. De fato, a inelegibilidade descrita na alínea g do inciso I do art. 1o. da LC 64/90 não é imposta
pela decisão do Tribunal de Contas Estadual que desaprova contas, mas pode ser efeito
secundário desse ato administrativo, verificável no momento em que o cidadão requerer o registro
de sua candidatura (AgR-REspe 279-37/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 25.2.2015). É
nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA
DEFERIDO. ART. 1o., INCISO I, ALÍNEA g DA LEg COMPLEMENTAR 64/90. NÃO INCIDÊNCIA
NA INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade do art. 1o., inciso I, alínea
g da LC 64/90, 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 a 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. Conquanto o Tribunal de Contas não julgue improbidade administrativa, compete à Justiça
Eleitoral, no processo de Registro de Candidatura, verificar elementos mínimos que apontem
conduta que caracterize ato ímprobo praticado na modalidade dolosa.

3. Recurso desprovido, mantido o deferimento do Registro de Candidatura (RO 430-81/PE, Rel.
Min. GILMAR MENDES, publicado na sessão de 27.11.2014).
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26. Ou seja, na espécie, embora preenchidas pela pretensa candidata, ora recorrente, as
condições de elegibilidade exigidas pelo § 3o. do art. 14 da CF/88, deve haver a análise da
ocorrência de hipótese de inelegibilidade advinda do descumprimento da alínea g do inciso I do

art. 1o. da LC 64/90, que assim preceitua:

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 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.

27. Na espécie, cabe destacar que as contas foram julgadas por órgão competente - no caso, o
Tribunal de Contas do Piauí - por trata-se de rejeição de contas de agente público que não exercia
a função de Chefe do Executivo, cabendo à parte, como dito anteriormente, o papel de gestor de
verbas do FUNDEB no Município de Nova Santa Rita/PI.

28. Esclarecidas essas premissas, tem-se por irrepreensível o julgado ora atacado, visto que
proferido em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

29. Com efeito, além de todas as falhas apontadas, a desaprovação das contas por
irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEB é falha insanável, apta a atrair a
inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1o. da LC 64/90. Destacam-se os seguintes julgados
proferidos nesse sentido:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INELEGIBILIDADE.
CONTAS. REJEIÇÃO. FUNDEB. RECURSOS FEDERAIS. ART. 1o., I, G LC 64/90. INCIDÊNCIA.

1. Este Tribunal firmou o entendimento de que a rejeição de contas por irregularidades na
aplicação dos recursos do FUNDEF, atual FUNDEB, é apta a atrair a inelegibilidade do art. 1o.,
inciso I, alínea g da Lei Complementar 64/90, sobretudo porque, na espécie, houve, além da
aplicação de multa, a determinação de ressarcimento ao erário.

2. O Tribunal de Contas da União detém competência para processar e julgar Prestação de
Contas do FUNDEB, quando houver repasse financeiro da União, o que se verifica na hipótese
dos autos.

3. Para a incidência da inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1o. da LC 64/90, é
desnecessário o dolo específico de causar prejuízo ao erário ou atentar contra os princípios
administrativos. O dolo, aqui, é o genérico, a vontade de praticar a conduta em si que ensejou a
improbidade.

4. Agravo Regimental desprovido (AgR-RO 518-17/MA, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, publicado na
sessão de 14.10.2014).

Registro. Inelegibilidade. Rejeição de contas. Art. 1o., inciso I, alínea g da Lei Complementar
64/90. FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério).
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1. O Tribunal já assentou que os exames das prestações de contas relativos aos recursos
provenientes do FUNDEF são da competência dos Tribunais de Contas. Precedentes.

2. A desaprovação de contas, por aplicação dos recursos do FUNDEF na remuneração dos
professores em percentual inferior ao disposto no art. 7o. da Lei 9.424/96 - que assegura o
mínimo de 60% dos recursos do fundo para tal despesa com os referidos profissionais -,
consubstancia irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa.

3. Conforme assinalou o Ministro Carlos Ayres Britto no julgamento do AgR-REspe 31.772/RR, os
recursos do FUNDEF têm destinação vinculada (art. 70 da Lei 9.394/96), pois visam a atender
finalidades expressas na matriz constitucional (art. 214 da Carta-Cidadã).

4. Para efeito da apuração da inelegibilidade decorrente da rejeição de contas não se exige o dolo
específico, bastando para sua configuração a existência de dolo genérico ou eventual, o que se
evidencia quando o Administrador deixa de observar os comandos constitucionais, legais ou
contratuais que vinculam a sua atuação e, ao fazê-lo, assume o risco e as consequências que são
inerentes à sua ação ou omissão.

Recurso Especial provido (REspe 101-82/MS, rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, publicado
na sessão de 11.12.2012).

30. No que tange à questão específica relativa ao dolo, é entendimento deste Tribunal que a
inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1o. da LC 64/90 não exige o dolo específico,
bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza quando o Administrador assume
os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais, que vinculam e pautam os gastos
públicos (RO 448-80/SE, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe 13.6.2016).

31. Verifica-se, assim, que, no caso, de acordo com o que consta do acórdão, todos os requistos
estão preenchidos: (i) rejeição de contas relativas ao exercício de cargo ou função pública; (ii) por
decisão irrecorrível; (iii) proferida pelo órgão competente; (iv) em razão de irregularidade
insanável; (v) que configure ato doloso de improbidade administrativa, não havendo como ser
afastada a incidência da inelegibilidade em comento.

32. Desse modo, incidem na espécie as Súmulas 30 do TSE e 83 do STJ, respectivamente:

Não se conhece de Recurso Especial Eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida.

33. Ressalte-se que o teor dos referidos enunciados aplicam-se, também, aos Recursos Especiais
interpostos com fundamento na alínea a do art. 276 do CE. Confiram-se, nesse sentido, os
seguintes julgados do STJ: AgRg no Ag 1.151.950/DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
29.4.2011; AgRg no Ag 894.731/MG, Rel. Min. VASCO DELLA GIUTINA, DJe 22.2.2011; AgRg no
Ag 1.168.707/AM, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.2.2010.

34. Mesmo que assim não fosse, verifica-se que não está demonstrado o cabimento da
interposição do Recurso Especial com fundamento na alínea b do inciso I do art. 276 do CE, visto
que somente foram colacionadas pela recorrente ementas de acórdãos proferidos pelo STJ e pelo
TJ do Estado do Ceará. Sabe-se, todavia, que somente os julgados proferidos por Tribunais
Eleitorais são hábeis a configurar o dissídio jurisprudencial (AgRgAg 7.253/SP, Rel. Min. CARLOS
AYRES BRITTO, DJ 25.4.2008).

35. Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial, nos termos do § 6o. do art. 36 do
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.

36. Publique-se em sessão.
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Brasília (DF), 28 de setembro de 2016.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Ministro Relator

 
Reconheço, portanto, a competência do TCE para julgamento das contas do

FUNDEB com seu consectário legal em caso de reprovação, qual seja a inelegibilidade.
 

Do ato doloso de improbidade administrativa.

 
Na forma disciplinada pelo art.1°, I, g, da LC n°64/90, são inelegíveis para qualquer

cargo ‘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’.

 
Assim, tal norma exige, para a sua configuração, a presença dos seguintes

requisitos: (I) exercício de cargo ou função pública; (II) rejeição das contas pelo órgão
competente; (III) insanabilidade da irregularidade verificada; (IV) ato doloso de improbidade
administrativa; (V) irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação das contas; e (VI)
inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto de rejeição das contas.

 
Verificado que as contas são relativas ao tempo em que o Impugnado era Prefeito

de Água Branca e que as mesmas foram rejeitadas definitivamente pelo Tribunal de Contas do
Estado do Piauí, bem como que os defeitos apontados não foram sanados e que a decisão
concessiva do agravo por instrumento concedida pelo Desembargador José James foi cassada
pelo Desembargador Joaquim Santana, resta-nos analisar o requisito pertinente ao ato doloso de
improbidade.

 
Com efeito, o acórdão do julgamento definitivo das contas prestadas pelo

impugnado, tombado sob o n°095/2014, tem a seguinte redação:

Síntese das irregularidades identificadas pela DFAM, que perseveraram após o contraditório: -
Gasto com os profissionais do magistério inferior ao limite legal, pois o Município aplicou 57,72%,
enquanto o limite mínimo legal é de 60%; - Irregularidades em Procedimentos Licitatórios
referentes à locação de veículos, no valor de R$ 42.590,00, e à contratação de serviços para
transporte de alunos, no valor de R$ 156.765,00; 2 - Ausência de comprovantes de despesas
relativas a obras e serviços de engenharia (construção e reforma de escola), no valor de R$
458.801,92, pois não houve: 1. O envio de comprovação de recolhimento do INSS sobre a mão de
obra executada de todas as parcelas pagas; 2. O envio de cópias dos contratos e/ou convênios
executados e/ou em execuções, o envio de comprovantes de recolhimento do ISS aos cofres
públicos; 3. O envio de comprovantes de regularidade, junto ao CREA, dos engenheiros
responsáveis pelas obras/eventos; - Irregularidades em convênio celebrado com a Faculdade
ISEPRO; - Pagamento de abono aos Profissionais do Magistério, no valor de R$ 169.563,69, sem
a devida regulamentação.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando a informação da III Divisão
Técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – DFAM (contido na peça nº. 12),
o contraditório da II Divisão Técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal –
DFAM (peça nº. 43), a manifestação do Ministério Público de Contas (peça nº. 46), a sustentação
oral do Advogado, que se reportou às falhas apontadas, o voto do Relator Cons. Olavo Rebêlo de
Carvalho Filho (peça nº. 49), e o mais que dos autos consta, decidiu a Primeira Câmara,
unânime, de acordo com a manifestação do Ministério Público de Contas, pelo julgamento
de irregularidade, com esteio no art. 122, III, da Lei Estadual n°. 5.888/09 e nos termos do voto
do Relator.

Decidiu a Primeira Câmara, ainda, unânime, pela aplicação de multa ao Gestor, Sr. João Luiz
Lopes de Souza, no valor correspondente a 500 UFR-PI (art. 79, I, II e III da Lei Estadual n°.
5.888/09), a ser recolhida ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas-FMTC (art. 393,
parágrafo único, da Resolução TCE/PI n°. 13/11 – Regimento Interno), no prazo de 30 (trinta) dias
após o trânsito em julgado desta decisão (arts. 391 e 395 da Resolução TCE/PI n°. 13/11 –
Regimento Interno).

Decidiu a Primeira Câmara, unânime, pela comunicação ao Ministério Público Estadual para que
adote as providências necessárias e cabíveis, no âmbito de suas atribuições.

Perceba-se que o c. TCE, ao julgar a prestação de contas, utilizou, como
fundamento da rejeição, a regra constante art. 122, III, da Lei Estadual n°. 5.888/09, segundo a qual:

Art. 122. As contas serão julgadas:

...

III - irregulares, nos casos de omissão no dever de prestar contas; de grave infração à norma legal
ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; de
dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico; de alcance,
desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; ou da prática de ato de gestão com
desvio de finalidade.

 
As irregularidade apontadas, quais sejam: não aplicação do mínimo de 60% em

gastos com profissionais do magistério, irregularidade em licitações que se somadas chegam a
R$ 199.355 (cento e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), ausência de
comprovantes de despesas relativas a obras e serviços de engenharia (construção e reforma de
escola), no valor de R$ 458.801,92 e pagamento sem regulamentação de abono aos
Profissionais do Magistério, no valor de R$ 169.563,69, sem a devida regulamentação, se
somadas e devidamente atualizadas, ultrapassam a marca de um milhão de reais

De simples leitura do Acórdão transcrito, tem-se que o impugnado apresentou
defesa, por certo buscando ilidir a responsabilidade, todavia, como se pode dali detectar,
prevaleceu a sua responsabilidade pelas irregularidades apontadas e, portanto, dolo direto,
inclusive com a aplicação de multa ao gestor

 
Assim, quanto à materialização do dolo, infere-se que o réu, quando dos fatos, era o

Prefeito Municipal de Água Branca-PI, responsável, pois, pela correta guarda, destinação e
aplicação dos valores públicos do FUNDEB que é composto por verbas de diferentes entes
federativos.

 
Ainda acerca do dolo, em situações que tais, recentemente decidiu o colendo
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Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do Respe-Recurso Especial Eleitoral nº 36474
(0000364-74.2016.6.26.0067), TSE/SP, Rel. Edson Fachin. j. 06.06.2019, DJe 15.08.2019, que
“A referida inelegibilidade se aperfeiçoa com o dolo genérico, que se configura quando o
administrador assume os riscos de não atender aos comandos legais, que vinculam a
Administração Pública”.

 
De tal sorte, em tendo sido as contas mencionadas desaprovadas no ano de 2014

conforme se infere da certidão de trânsito em julgado de ID 11933818 este é o termo a quo para
o cômputo do prazo de oito anos de inelegibilidade fixado pela norma do art.1°, I, g, da LC
n°64/90.

 
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação ao registro de

candidatura, para INDEFERIR o pedido de registro de candidatura de JOÃO LUIS LOPES DE
SOUSA ao cargo de Prefeito de Água Branca-PI.

 
Determina-se seja intimado o partido político subscritor do requerimento de registro

de candidatura para, nos termos dos arts. 13, caput e §1°, da Lei n°9.504/97 e 17 da LC n°64/90,
em dez dias, promover a substituição do candidato, sob pena de indeferimento do pedido de
registro de toda a chapa.

 
Sem custas e honorários.
 
P.R.I.
 
Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos e dê-se baixa na

distribuição.
 
Água Branca-PI, 26 de outubro de 2020.

 

 
José Eduardo Couto de Oliveira

Juiz Eleitoral
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