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S E N T E N Ç A

 

1 - Relatório

 

1.1 Da Impugnação ao Registro de Candidatura e seus Argumentos

 

Trata-se de RRC – Requerimento de Registro de Candidatura de Maurício Marques dos Santos

ao cargo de Prefeito Municipal de Parnamirim para as eleições de 2020, no qual o Ministério

Público por sua Promotora de Justiça Eleitoral apresentou uma AIRC - Ação de Impugnação ao

Registro de Candidatura, sob o fundamento da existência de três causas de inelegibilidade do

candidato, impeditivas do registro, pelo que pugnou pelo seu indeferimento.

 

A primeira das causas de inelegibilidade seria em razão do candidato ter sido condenado por ato

doloso de improbidade administrativa que importou em lesão presumível ao erário e

enriquecimento ilícito de terceiro, que suspendeu seus direitos políticos pelo prazo de cinco anos,

confirmada por Órgão Colegiado em 03.09.2019.

 

Nesse aspecto, argumentou, entre outras questões, que para o reconhecimento desta

inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea l, da Lei Complementar 64/90, basta que a

condenação tenha por base o dano público e ou o enriquecimento ilícito, não sendo intenção da

lei conjugar os dois fatores. Além disso, referida inelegibilidade seria aplicável as causas

ocorridas antes da vigência de Lei Complementar 135/2010 que a criou.

A segunda causa arguida seria a prevista no artigo 1º, I, “g”, da LC 64/90, em decorrência do

candidato ter tido as suas contas referentes aos exercícios de 2000 e 2001, enquanto Diretor
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Administrativo da CAERN – Companhia de Água do Estado do Rio Grande do Norte, rejeitadas

por decisão irrecorrível do TCE - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, no ano

de 2015, com recurso posteriormente negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte,

em 2017, por irregularidade insanável que configura conduta dolosa de improbidade

administrativa, já que deixou de instaurar processo administrativo para apurar a responsabilidade

por ato que condenou judicialmente a CAERN a dano moral, mais juros e multa, que importou em

prejuízo de mais de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), bem como por ter atrasado o

recolhimento previdenciário, causando dano público.

O Tribunal de Contas constatou, segundo o MP, também que houve agressão a requisitos

formais, no contrato nº 600062 firmado com a Locadora Protásio, pois prolongado por mais de 05

(cinco) anos, em desacordo com o art. 57, II, da Lei n.8.666/93, importando em pagamento de

mais de R$ 3.350.000,00 (três milhões e trezentos e cinquenta mil reais). Ademais, houve 07

(sete) aditivos que prolongaram o contrato em mais de 60 (sessenta) meses, fato que configuraria

ilegalidade grave, especialmente porque não foi buscado a obtenção de preços e condições mais

vantajosos ao interesse público.

 

Destacou, ainda, o MP Eleitoral, que a Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas

Estadual, apontou em seu Relatório de Inspeção nº 22/203 – ICE, a ocorrência de 499 dispensas

de licitação no ano de 2002 e outros 378 em 2001.

A terceira e última causa de inelegibilidade apontada, pontua, incide também no art. 1º, I, “g”, da

LC 64/90, por rejeição de contas apreciada pela Câmara Municipal de Parnamirim, no ano de

2020, relativa ao exercício de 2014, quando o candidato era prefeito do município. A reprovação

se deu, no caso, pela não observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente pelo

desequilíbrio nas contas públicas, geradas pela negligência administrativa na baixa arrecadação

de tributos e ausência de providências, tais como, cortes em despesas não obrigatórias a fim de

reequilibrar a saúde financeira do ente público, irregularidade que seria considerada insanável,

reconhecida por órgão competente.

 

1.2 Da Defesa do Impugnado e seus Argumentos

 

Após a citação, o Impugnado apresentou contestação rechaçando os termos da Impugnação,

aduzindo, em suma, que não assiste razão ao Ministério Público Eleitoral em nenhuma das

hipóteses que aventa de inelegibilidade. Primeiro porque no julgamento da Ação de Improbidade

contra o Impugnado, a Sentença não expressa na parte dispositiva ter havido ato doloso de

improbidade administrativa, bem como não restou apurado dano ao patrimônio público, além de

não ter havido enriquecimento ilícito, que seria condição imprescindível para o reconhecimento da

inelegibilidade do artigo 1º, I, “l”, da LC 64/90, uma vez que a lei exige, segundo entende, a

cumulatividade desses dois requisitos. Assegura que não houve prejuízo ao erário porque o

serviço foi prestado ao custo de mercado. Ademais, a sentença condenatória julgou fato ocorrido
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antes da vigência da LC 135/2010, que criou esta causa de inelegibilidade, pelo que não se aplica

ao candidato.

 

No segundo ponto, o Impugnado defende não ter havido ato doloso ou irregularidade insanável

nos fatos apontados na rejeição das contas pelo TCE/RN, pelo que a reprovação das suas contas

enquanto Diretor Administrativo da CAERN não pode se consubstanciar em inelegibilidade.

 

E, por último, a rejeição das suas contas pelo julgamento da Câmara Municipal de Parnamirim,

referente ao exercício de 2014, quando prefeito desta urbe, não é apta a ensejar sua

inelegibilidade, porquanto não se trata de irregularidade insanável, nem tampouco de ato doloso

de improbidade administrativa, tanto que a Comissão Permanente de Finanças da Câmara

Municipal opinou pela sua aprovação com ressalvas.

 

Afirmou que nesse aspecto, compete à Justiça Eleitoral avaliar se a situação fática que ensejou a

reprovação das contas é grave o suficiente para configurar a inelegibilidade apontada no art. 1º, I,

“g”, da LC 64/90.

1.3 Da Manifestação Após a Contestação

Instada, a Promotora de Justiça Eleitoral asseverou, em síntese, que tanto o dolo quanto os

requisitos de enriquecimento ilícito de terceiro e dano ao patrimônio público estão presentes na

sentença, não sendo necessário que constem na parte dispositiva, conforme jurisprudência que

juntou. Aduziu, ao final, que o TSE entendeu como insanável o descumprimento da Lei de

Licitações e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além do mais, restou configurado o dolo do

gestor que alertado sobre o deficit nas contas públicas em razão da frustração de receitas, nada

adotou de providências a esse respeito, conforme a Lei exige.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Em suma, é o relatório. Decido.

2. Fundamentação

 

2.1 Do Requerimento de Registro de Candidatura em Si

 

Para ser candidato o requerente necessita preencher os requisitos legais de elegibilidade,

previstos no artigo 9º da Resolução 23.609/2019 do TSE. Neste ponto, é possível afirmar que o

candidato Maurício Marques dos Santos comprovou: a) a sua nacionalidade brasileira; b) assim

como o pleno exercício dos direitos políticos; c) o seu devido alistamento eleitoral; d) o domicílio

eleitoral nesta circunscrição e a filiação partidária no prazo da lei; e) bem como a idade mínima
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para concorrer ao cargo de prefeito.

 

Sobre o ângulo das inelegibilidades, o candidato não incide nas hipóteses estabelecidas nos

artigos 11, incisos I e II; 12 e 13 da Resolução 23.609/2019. No entanto, há indicação da

ocorrência de inelegibilidades, em conformidade com o inciso III, do artigo 11 da Resolução

referida, cujas hipóteses estão previstas na Lei Complementar 64/90, e serão analisadas nesta

sentença.

 

Por fim, o candidato cumpriu os requisitos de registrabilidade com a juntada da documentação

exigida, informações no ID 11913265, consoante estipulado nos artigos 27 e 35, inciso II, da

Resolução 23.609/2019.

 

2.2 Das Causas de Inelegibilidades Arguidas

 

A Constituição Federal no artigo 14, § 9º, e a Lei Complementar 64/90, estabelecem hipóteses de

inelegibilidade, objetivando resguardar a probidade administrativa, a moralidade no exercício de

mandato eletivo, considerando a vida pregressa do candidato e a legitimidade das eleições. Daí

porque o candidato que incidir em algumas das hipóteses legais deverá ter o seu registro de

candidatura indeferido. Nesse sentido, tendo em vista a Impugnação, passo a análise de cada

uma das inelegibilidades atribuídas ao candidato requerente.

 

2.2.1 Da Primeira Causa de Inelegibilidade do Art. 1º, I, l, da LC 64/90

 

Dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea l, da Lei Complementar 64/1990, a seguinte causa de

inelegibilidade:

Artigo 1º. São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

l - os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em

julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade

administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a

condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o

cumprimento da pena;

 

Pois bem, para configuração da inelegibilidade acima, mister que sejam verificados os seguintes

requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos políticos; b) decisão transitada em julgado ou

proferida por órgão judicial colegiado; c) ato doloso de improbidade administrativa; d) lesão ao

patrimônio público e enriquecimento ilícito.

 

No caso dos autos, o Impugnado possui condenação em Ação Civil Pública de Improbidade

Administrativa, proferida em 13.11.2017, no processo nº 0000506-87.2005.8.20.0124, pela Juíza
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da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parnamirim, na qual um dos consectários da

condenação foi a suspensão dos direitos políticos do Impugnado, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

em razão do reconhecimento da prática de ato doloso de improbidade administrativa, cuja

sentença foi confirmada por unanimidade pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio

Grande do Norte.

 

Da leitura da sentença, confirmada à unanimidade por órgão colegiado do Tribunal de Justiça do

Estado, não resta dúvida de que houve a suspensão dos direitos políticos do Impugnado, pela

prática de ato doloso de improbidade administrativa. Ora, nesse aspecto, ainda que o dolo não

tenha sido expressado na parte dispositiva, ele foi reconhecido na fundamentação, conforme se

pode observar do trecho da Sentença, a seguir transcrito:

 

“Ainda no que se refere às condutas dos réus, no caso ora examinado, a celebração de

sucessivos contratos para a realização de serviços de coleta de lixo e limpeza urbana, sem

o prévio e obrigatório procedimento licitatório, implica em agir doloso dos demandados

Maurício Marques dos Santos e Empresa Industrial Técnica S/A – EIT à margem dos

padrões legais de regência. Nesse passo, figura inquestionável o dolo do demandado

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS porque manifestou sua vontade e desempenhou

papel preponderante em atos que culminaram na contratação direta da empresa EIT, na

medida em que criou situação de emergência, potencialmente ensejadora da dispensa de

licitação.

(…)

Agiram, portanto, os demandados Maurício Marques dos Santos e Empresa Industrial

Técnica S/A – EIT com dolo direto, ou seja, com vontade e consciência de dispensar, à

margem da lei, processo de licitação, causando dano ao erário municipal (do tipo in re ipsa),

bem assim atentando contra os princípios que regem a Administração Pública.”

Esse entendimento, aliás, está consolidado na jurisprudência como se vê:

Ac.-TSE, de 22.10.2014, no RO nº 140804 e, de 11.9.2014, no RO nº 38023: indefere-se o

registro de candidatura se, com base na análise das condenações, for possível constatar

que a Justiça Comum reconheceu a presença cumulativa de prejuízo ao Erário e de

enriquecimento ilícito decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, ainda que

não conste expressamente na parte dispositiva da decisão condenatória.

 

Logo, é indubitável, no caso, a presença dos requisitos da suspensão dos direitos políticos do

Impugnado, por sentença e decisão de órgão judicial colegiado, pela prática de ato doloso de

improbidade administrativa.

 

Noutro ponto, foi igualmente reconhecido na sentença e destacado no Acórdão que o ato de

improbidade administrativa causou dano presumível ao patrimônio público, in verbis:

 

EMENTA: (…) DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES.
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VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E À EMPRESA

CONTRATADA. DANO IN RE IPSA. SANÇÕES IMPOSTAS PELA LEI N.º 8.429/92.

DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE RESSARCIMENTO AO

ERÁRIO DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE

PRESTADOS PRINCÍPIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO

DAS SANÇÕES APLICADAS NA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO

DO RECURSO.

Outrossim, a sentença não reconhece ter havido enriquecimento ilícito, consoante trecho que

segue:

 

“Em atenção às premissas acima, considerando a gravidade moderada da conduta

provada, bem como levando em conta tratar-se de dano presumido ao erário e a

inocorrência de enriquecimento ilícito pelos réus, e, ainda, considerando o grau de

reprovabilidade da conduta, na medida em que os réus se esquivaram do dever de realizar

prévio procedimento licitatório, por tudo isto, entende-se suficiente e adequada a aplicação

aos mesmos das seguintes sanções, previstas no inciso II, do art.12, da Lei nº 8.429/92:”

 

Nesse aspecto, há divergência entre a jurisprudência, sobretudo do TSE, e a doutrina, quanto à

necessidade da ocorrência simultânea do enriquecimento ilícito e da lesão ao patrimônio público,

no decreto condenatório, hábil a operar a inelegibilidade.

“Ac.-TSE, de 18.10.2016, no REspe nº 4932 e, de 10.12.2013, no RO nº 67938: a

condenação por ato doloso de improbidade administrat iva deve impl icar,

concomitantemente, lesão ao Erário e enriquecimento ilícito.”

 

Contudo, me parece mais acertada a posição de que a conjuntiva “e” no texto da alínea “l” tem

função disjuntiva “ou”, pois a finalidade da Lei Complementar 135/2010, conhecida como Lei da

Ficha Limpa, é afastar da disputa eleitoral o gestor que foi considerado ímprobo, seja por ter

causado dano ao Erário, seja por ter promovido o enriquecimento ilícito dele ou de terceiro.

Note-se que ambas condutas, no âmbito da Administração Pública, são bastante graves,

especialmente num país produtor de riquezas, que não são convertidas integralmente em

benefício da sociedade, fato que, na maior parte, decorre sobretudo da má gestão pública e dos

desvios de recursos públicos em larga escala que vivenciamos.

 

Desse modo, a Lei da Ficha Limpa trouxe um alento ao cenário brasileiro, afastando da

concorrência das eleições e por consequência da gestão pública, aquele que mostrou não ter

aptidão suficiente ou probidade para gerir a máquina pública.

Ressalto que não é questão de intervenção judicial a respeito de quem deve ser candidato. Não

se trata de deixar ao alvedrio exclusivo do eleitor a escolha dos seus representantes, mas, sim,
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de cumprir a finalidade da lei, autorizando a candidatura aos que ao menos preencham as

condições básicas de elegibilidade e não incidam nas inelegibilidades normativas.

 

Se a Justiça Eleitoral deferir a candidatura de quem sofreu condenação por ato doloso de

improbidade administrativa, por ter gerado dano ao patrimônio público, estará sinalizando ao

eleitor que o candidato efetivamente possui autoridade para concorrer as eleições e ser votado.

 

Imagine que a interpretação restritiva da alínea “l” seria tanto pior ao condenado por

enriquecimento ilícito, pois em não havendo conjugação com o dano, o agente causador poderia

ser candidato mesmo tendo sido reconhecido que se enriqueceu ilicitamente no trato da res

pública.

Assim, a hermenêutica conferida na alínea “l” pelo doutrinador RODRIGO LÓPEZ ZÍLIO, em sua

atualizada obra Direito Eleitoral, entre outras cátedras, parece ser a mais próxima da finalística

legal, a saber:

 

“Embora o legislador tenha estabelecido a necessidade de lesão ao patrimônio público "e"

enriquecimento ilícito, a melhor interpretação do comando normativo é a que permite o

reconhecimento da inelegibilidade quando houver condenação por infração do art. 9º

(enriquecimento ilícito) ou ao art. 10 (prejuízo ao erário) da Lei n°8.429/92. Dito de outro

modo, basta a condenação em qualquer uma das duas hipóteses para a incidência da

norma, não sendo necessário a condenação em ambos os artigos. Com efeito, tendo por

base a diretriz constitucional da defesa da probidade administrativa e da moralidade para o

exercício do mandato (art. 14,§ 9º, CF), entende-se que o reconhecimento judicial de

prejuízo doloso ao erário ou de enriquecimento ilícito, ainda que de modo autônomo (ou

seja, de forma não cumulativa), é suficiente para a configuração da restrição à capacidade

eleitoral passiva. Revela-se incompatível com o objetivo da norma o reconhecimento judicial

–por órgão colegiado ou por decisão definitiva – do cometimento de ato doloso de

improbidade administrativa que importe prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito,

inclusive com a determinação de suspensão dos direitos políticos, mantendo-se incólume a

restrição à elegibilidade do condenado. Sobreleva, no caso concreto, o fundamento ético da

inelegibilidade prevista na alínea l, sendo justificável a exclusão do direito de elegibilidade

para aquele que teve prolatada, em seu desfavor, decisão judicial (proferida por órgão

colegiado ou definitiva) reconhecendo o prejuízo doloso ao erário ou enriquecimento

ilícito.(Direito Eleitoral, 7ª ed., Editora Juspodivm, 2020, p. 312).

 

Quanto a alegação de que esta causa de inelegibilidade não se aplica a fatos ocorridos antes da

vigência da LC 135/2010, prepondera a compreensão de que as condições de elegibilidade e as

causas de inelegibilidade são aferidas no momento da formalização do requerimento de registro

da candidatura (art. 11, § 10º, da Lei nº 9.504/1997). Não se trata de dar aplicação retroativa à lei,

e sim de verificar se o candidato possui algum impedimento legal (causa de inelegibilidade) no

seu histórico, que ainda esteja produzindo efeito no momento do seu registro.

 

Esse posicionamento, inclusive, encontra-se assentado no STF no julgamento das ADCs nºs 29 e
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30, rel. Min. LUIZ FUX, com efeito erga omnes e eficácia vinculante, enfatizando ser

constitucional a aplicação das hipóteses de inelegibilidade previstas na LC nº 135/2010 (Lei da

Ficha Limpa) a fatos anteriores ao início da sua vigência. Veja-se:

 

“A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico –constitucional e legal

complementar – do processo eleitoral, razãopela qual a aplicação da Lei Complementar nº

135/10 com aconsideração de fatos anteriores não pode ser capitulada naretroatividade

vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição, mercê deincabível a invocação de direito

adquirido ou de autoridade da coisajulgada (que opera sob o pálio da cláusula rebus sic

stantibus)anteriormente ao pleito em oposição ao diploma legalretromencionado; subjaz a

mera adequação ao sistema normativopretérito (expectativa de direito). [...](STF – ADC 29,

Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em16.2.2012, PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-127 DIVULG 28.6.2012PUBLIC 29.6.2012 RTJ VOL-00221-01 PP-00011).”

 

2.2.2 Da Segunda Causa de Inelegibilidade do Art. 1º, I, g, da LC 64/90

Dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/1990, a seguinte causa de

inelegibilidade:

 

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;

 

De início, importa destacar que para a incidência dessa causa de inelegibilidade é necessário

verificar se: a) as contas prestadas foram rejeitadas por irregularidade insanável; b) que configure

ato doloso de improbidade administrativa; c) por decisão irrecorrível do órgão competente não

modificada pelo Poder Judiciário; d) e o prazo dos seus efeitos.

 

Nesse desiderato, verifico a existência de rejeição das contas relativas ao exercício de cargo

público, referentes aos exercícios de 2000 e 2001, quando o Impugnado ocupava o cargo de

Diretor Administrativo da CAERN – Companhia de Água e Esgosto do Rio Grande do Norte, cujas

contas prestadas foram julgadas irregulares pelo TCE/RN - Tribunal de Contas do Estado do Rio

Grande do Norte, no ano de 2015, e o recurso judicial teve o provimento negado, mantendo-se

integralmente a decisão recorrida que transitou em julgado, conforme Acórdão nº 148/201.

 

Assim, se faz necessário perquirir se a rejeição se deu por irregularidade insanável que configure

ato doloso de improbidade administrativa.

 

De todo modo, na apreciação da inelegibilidade da alínea g, o órgão julgador deve atentar para:
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“para efeito da apuração da inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC

nº64/90, não se exige o dolo específico, basta para a sua configuração a existência do dolo

genérico ou eventual, o que se caracteriza quando o administrador deixa de observar os

comandos constitucionais, legais ou contratuais que vinculam sua atuação (AgRg-REspe nº

273-74/GO – j. 07.02.2013)”.

Pois bem, da leitura do julgamento realizado pelo TCE, relativo as contas rejeitadas do

Impugnado, no exercício do cargo de Diretor da CAERN, nos anos de 2000 e 2001, infere-se que

a reprovação se deu por erros materiais que causou dano a empresa, entre eles a acumulação de

prejuízo na ordem superior a R$ 158.000.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões de reais),

sendo mais de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) no ano de 2000.

Reconheceu o TCE, ainda, ter havido aumento de despesa com terceirizados, sem que houvesse

incremento no faturamento da empresa. Além disso, a CAERN foi condenada em ação judicial,

por danos morais no valor superior a R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), porém não se

buscou apurar de quem foi a responsabilidade pelo dano, se de funcionário ou empresa

contratada, para possível ação regressiva, tendo a CAERN arcado com o prejuízo. Houve

também rejeição das contas em razão de atraso no pagamento de faturas da COSERN e

encargos previdenciários que geraram juros e multas à empresa, como se vê na Decisão do

Tribunal de Contas Potiguar.

Por último, foi constatado vício formal, relacionado ao contrato nº 600062 com a Locadora

Protásio LTDA, em desrespeito ao art. 57, II, da Lei n.8.666/93, uma vez que o contrato foi

prorrogado por mais de 05 (cinco) anos, importando em pagamento de cerca de R$ 3.351.721,23

(três milhões, trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e três

centavos). Contudo, não subsistiu dano ressarcível, porquanto o serviço foi aparentemente

prestado, conforme anunciou o TCE. Assim, embora ilegal a prorrogação contratual, não foi

suficientemente grave para se constituir em irregularidade insanável de improbidade

administrativa, de modo a gerar a inelegibilidade g.

 

Com efeito, a jurisprudência do TSE confere norteamento do que seja considerado uma

irregularidade insanável, consubstanciada em ato doloso de improbidade administrativa. Note-se:

 

Caracterização de irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade

administrativa e atrai a inelegibilidade prevista nesta alínea: Ac.-TSE, de 23.10.2018, no

AgR-RO nº 060473131 (ausência ou dispensa indevida de licitação); Ac.-TSE, de

1º.10.2014, no AgR-RO nº 34478 (aplicação de verbas federais repassadas ao município

em desacordo com convênio); Ac.-TSE, de 3.9.2013, no REspe nº 49345 (imputação de

débito ao administrador pelo TCU); Ac.-TSE, de 2.4.2013, no AgR-REspe nº 25454

(contratação de pessoal sem a realização de concurso público e não recolhimento ou

repasse a menor de verbas previdenciárias); Ac.-TSE, de 21.2.2013, no AgR-REspe nº

8975 (falta de repasse integral de valores relativos ao ISS e ao IRPF); Ac.-TSE, de

14.2.2013, no AgR-REspe nº 45520 (violação ao disposto no art. 37, XIII, da CF/1988); Ac.-
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TSE, de 5.2.2013, no AgR-REspe nº 44144 (não aplicação de percentual mínimo de receita

resultante de impostos nas ações e nos serviços públicos de saúde); Ac.-TSE, de

22.10.2013, no REspe nº 19662; de 14.2.2013, no AgR-REspe nº 17652; e, de 17.12.2012,

no REspe nº 32574 (descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal ou da Constituição

Federal quanto à aplicação do piso fixado para o ensino); Ac.-TSE, de 4.12.2014, no AgR-

REspe nº 30344 e, de 18.12.2012, no REspe nº 9307 (desrespeito aos limites previstos no

art. 29, VI, da CF/1988); Ac.-TSE, de 18.12.2012, no AgR-REspe nº 23722 (pagamento

indevido de diárias); Ac.-TSE, de 9.10.2012, no REspe nº 11543 (violação ao art. 29-A, I, da

CF/1988).

Na hipótese em exame, é possível afirmar, então, que o Impugnado praticou irregularidade

insanável, com característica de ato doloso de improbidade administrativa, ao ter suas contas

rejeitadas por decisão irrecorrível do TCE, que imputou débito da empresa a qual administrava,

em seu desfavor. Igualmente por não recolhimento de verbas previdenciárias, atraso no

pagamento das obrigações com a COSERN, que gerou juros e multa aquela Companhia de Água

e Esgotos do Rio Grande do Norte.

 

Pode-se concluir, desse modo, que a gestão realizada pelo Impugnado, quando Diretor da

CAERN, não foi eficiente, segundo os princípios da Administração Pública, pois acarretou

prejuízo financeiro para a entidade sobre vários aspectos, conforme susomencionado.

 

2.2.3 Da Terceira Causa de Inelegibilidade do Art. 1º, I, g, da LC 64/90

 

Aponta o Ministério Público Eleitoral a inelegibilidade do ex-Prefeito Municipal de Parnamirim,

porquanto as contas relativas ao exercício de 2014 terem sido julgadas irregulares pela Câmara

Municipal de Parnamirim, no ano de 2020, acatando o Parecer Conclusivo do Tribunal de Contas

do Rio Grande do Norte, no processo de nº 006574/2015.

 

Pois bem, o TCE/RN desaprovou as contas do Impugnado, por irregularidades que anuncia

praticadas, especialmente as de desequilíbrio nas contas públicas e a baixa arrecadação da

dívida ativa.

 

É que, a despeito de ser sido alertado do deficit nas contas públicas, especialmente pela baixa

arrecadação dos tributos, o gestor deixou de adotar providências para sanar o desequilíbrio

financeiro, tal como o corte das despesas não obrigatórias, em desrespeito a legalidade, princípio

basilar da administração pública.

 

No caso concreto, a desaprovação das contas do prefeito, relacionadas ao exercício de 2014, por

decisão irrecorrível do órgão competente, qual seja, a Câmara Municipal de Vereadores, decorre

de irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, porquanto o

candidato causou dano ao erário ao agir de forma negligente na arrecadação de tributos,

consoante art. 10, X, da LIA - Lei de Improbidade Administrativa, bem como atentou contra os
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princípios da legalidade e da moralidade administrativa, ao não observar a Lei de

Responsabilidade Fiscal. Portanto, o Impugnado se encontra inelegível também nessa hipótese.

 

Atenta, por fim, que o prazo da inelegibilidade conta-se da forma seguinte: Ac.-TSE, de

21.3.2013, no REspe nº 5163: o termo inicial do período de oito anos de inelegibilidade é a data

da publicação da decisão que rejeitou as contas; Ac.-TSE, de 2.5.2017, no AgR-REspe nº 56046:

para contagem desse prazo, deve ser desconsiderado o período no qual ficaram suspensos os

efeitos da decisão de rejeição das contas, em eventual pedido de anulação julgado improcedente.

 

3. Dispositivo

 

Diante do exposto, de livre e motivado convencimento, com supedâneo no art. 50, da Res

23.609/2019, Julgo Procedente em Parte a AIRC – Ação de Impugnação de Registro de

Candidatura, por verificar que o candidato MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS incide nas

inelegibilidades previstas no artigo 1º, inciso I, alíneas l, uma vez, e g, duas vezes, e por

consequência INDEFIRO o seu RRC – Requerimento de Registro de Candidatura.

Publique-se no Mural Eletrônico. Registre-se. Intime-se da mesma forma. Dê ciência ao MPE via

Sistema PJE.

Certifique-se no RRC do candidato a vice da Coligação Parnamirim Crescendo de Novo, o

indeferimento do registro do titular da chapa, a teor do art. 49, §1º, da Resolução 23.609/2019.

Com o trânsito em julgado, cumpra-se com os expedientes necessários.

Parnamirim (RN), (assinado eletronicamente na data do sistema)

 
ANA CLÁUDIA BRAGA DE OLIVEIRA

Juíza Eleitoral
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