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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

______________________________________________________________________

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 86ª ZONA ELEITORAL 

RRC nº 0600041-65.2020.6.10.0086

Requerente: Ministério Público Eleitoral

Requerida: EUNICE DE JESUS CARNEIRO SOARES

O  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,  por  meio  do  seu  agente

signatário, vem, respeitosamente, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no

art.  127 da Constituição Federal,  bem como no art.  3º  da Lei  Complementar  nº

64/1990 c/c o art. 32, III, da Lei nº 8.625/1993, propor

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO

DE REGISTRO DE CANDIDATURA

em face de   EUNICE DE JESUS CARNEIRO SOARES, “NICINHA” já devidamente

qualificada a nos autos do processo em epígrafe (RRC), candidata a Prefeita no

município de Olinda Nova/MA, na coligação “Mudança é Agora” (PSD, PATRIOTA),

com o nº 55, cujo pedido consta dos autos acima epigrafados, em razão dos fatos e

fundamentos jurídicos a seguir articulados:

I – DOS FATOS

A requerida EUNICE DE JESUS CARNEIRO SOARES, “NICINHA”

pleiteou, perante a Justiça Eleitoral, registro de candidatura ao cargo de Prefeita no

município de Olinda Nova/MA, na coligação “Mudança é Agora” (PSD, PATRIOTA),
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após  regular  escolha  em  convenção  partidária,  nos  termos  do  edital  nº  0002,

publicado no Diário Judicial Eletrônico no dia 25/09/2020 (págs. 260/261).

No entanto, a requerida encontra-se com restrição ao seu direito de

elegibilidade, porquanto se enquadra na hipótese prevista no art. 1º,  I,  g, da LC nº

64/1990, com redação dada pela LC nº 135/2010, segundo o qual são inelegíveis

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 […].

Conforme o TSE1,

a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,  g, da LC nº 64/1990 não incide em

todo  e  qualquer  caso  de  rejeição  de  contas  públicas,  sendo  exigível  o

preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) rejeição das contas

relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão

competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) desaprovação

decorrente  de  (a) irregularidade  insanável  que  configure  (b) ato  de

improbidade  administrativa,  (c) praticado  na  modalidade  dolosa;  (iv)  não

exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da decisão; e (v)

decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.

No caso em tela, restam cumpridos todos os requisitos exigidos pelo

TSE na sua interpretação da LC nº 64/1990.

Observa-se, de início, a existência de “rejeição das contas relativas

ao exercício de cargos ou funções públicas”, tendo em vista que a impugnada teve

suas contas relativas ao exercício de    Presidente da Câmara Municipal de Olinda

Nova/MA,  exercício  financeiro  de  2007,  julgadas  irregulares/desaprovadas  pelo

Tribunal de Contas do Estado, mediante o Acórdão PL-TCE nº 479/2012, transitado

em julgado no dia 07/01/2013, conforme documentação em anexo. 

1  Por todos: REspe nº 67036/PE – Rel. Min. Luís Roberto Barroso - j. 3.10.2019.
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II – DO DIREITO

A  Constituição  Federal,  em  seu  art.  14,  definiu  expressamente

alguns casos de inelegibilidades, projetando (art.  14, § 9º) para a LC nº 64/90 a

previsão de outras hipóteses, dentre as quais se subsume a situação dos gestores

que  tiveram  “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” (art. 1º, I, “g”, LC nº 64/901).

Como mencionado, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,

ao analisar  as contas da Impugnada à frente da Câmara Municipal,  relativas ao

exercício financeiro de 2007, detectou as seguintes irregularidades:

a) não foi enviado o relatório sobre gestão orçamentária financeira,

financeira e patrimonial;

b) ausência dos decretos que instituíram créditos adicionais;

c) ausência de procedimento licitatório para fins de contratação de

serviços  contábeis,  advocatícios  e  para  locação  de  veículos  para  prestação  de

serviços para a Câmara Municipal;

d) classificação indevida de despesa;

e) despesa indevida;

f) deixou de constar nos autos a cópia da Lei ou da Resolução de

iniciativa da Câmara que fixa para a legislatura os subsídios dos vereadores, na

forma que dispõe o artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal;

g)  impossibilidade  de  análise  dos  cargos  comissionados,  pessoal

efetivo e contratos temporários em decorrência de não encaminhamento da cópia da

lei que estabelece o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores da Câmara

Municipal;

h) gastos com folha de pagamento acima do limite legal de 70%;

i)  não  foram  retidas  e  nem  recolhidas  as  contribuições

previdenciárias dos vereadores, em desacordo com artigo 12, inciso I,  “j”,  da Lei

8.212/91 c/c art. 40, § 3º, da CF/1988, além da ausência de empenho e pagamento
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da contribuição previdenciária parte patronal; e

j) não envio dos relatórios de gestão fiscal e não cumprimento da

Resolução TCE 108/2006 e Decisão PL-TCE nº 10/2007.

II.1. Dos Requisitos da Inelegibilidade da Alínea “g”.

Por expressa redação do art. 1º, I, “g” da LC nº 64/90, a causa de

inelegibilidade  descrita  nesse  dispositivo  pressupõe,  para  sua  configuração:  a)

rejeição  de  contas;  b)  irregularidade  insanável,  por  ato  doloso  de  improbidade

administrativa; c) decisão definitiva exarada por órgão competente; d) ausência de

suspensão da decisão de rejeição de contas pelo Poder Judiciário.

a) Rejeição das Contas pelo Órgão Competente

No caso dos autos, o órgão competente para julgamento das contas

de Presidentes de Câmaras Municipais é o Tribunal de Contas, conforme art. 71, II

c/c art. 75, ambos da Constituição Federal, e, no caso concreto, a decisão da Corte

de  Contas  tornou-se  definitiva  com  seu  trânsito  em  julgado  no  dia  07/01/2013,

conforme documentação em anexo.

b) Insanabilidade das Irregularidades

Insanáveis,  conforme opinião  de JOSÉ JAIRO GOMES2,  “são as

irregularidades graves, decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou má-fé,

contrárias ao interesse público; podem causar dano ao erário, enriquecimento ilícito,

ou  ferir  princípios  constitucionais  reitores  da  Administração  Pública”.  Portanto,

insanáveis, são as que configuram atos de improbidade administrativa e que possam

afetar o patrimônio público, possibilitam o enriquecimento sem causa ou atentam

contra  os  princípios  da Administração,  tais  como a  não  aplicação  do percentual

mínimo previsto na Constituição Federal na educação, liquidação de despesas sem

notas  fiscais  ou  recibos,  a  falta  de  licitação,  quando  obrigatória,  dentre  outras

situações.

A jurisprudência entendia que irregularidades insanáveis são as que

apresentam “nota de improbidade” (TSE - REspe nº 23.345/SE – Rel. Min. Caputo

Bastos - j. 24.9.2004). A partir da edição da LC nº 135/2010, o legislador estabeleceu

2 Direito eleitoral, Editora Atlas, 6ª Edição, p. 178.
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que a inelegibilidade deve ser imputada àqueles que “  tiverem suas contas relativas

ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável

que configure ato doloso de improbidade administrativa”.

No  caso  concreto,  a  Impugnada  praticou  atos  dolosos  de

improbidade administrativa, em especial, os referentes:

1) ao descumprimento da Lei de Licitações, ao fazer a contratação,

sem procedimento de licitatório, de contratação de serviços contábeis, advocatícios

e para locação de veículos para prestação de serviços para a Câmara Municipal.

2) a efetivação de despesas não autorizadas por lei ou regulamento;

3) a realização de despesas acima do limite legal;

4) ao pagamento indevido de verbas indenizatórias a vereadores a

título de participação em sessões extraordinárias; e

5) a ausência de recolhimento as contribuições previdenciárias dos

vereadores, em desacordo com artigo 12, inciso I, “j”, da Lei 8.212/91 c/c art. 40, §

3º, da CF/1988.

Ressalta-se  que,  conforme entendimento  do  Superior  Tribunal  de

Justiça, o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação (item 1) é presumido

(dano  in  re  ipsa),  consubstanciado  na  impossibilidade  da  contratação  pela

Administração da melhor proposta. 

Sendo assim, a contratação de serviços contábeis,  advocatícios e

para locação de veículos para prestação de serviços para a Câmara Municipal feita

pela requerida configura o ato ímprobo disposto  no artigo 10,  inciso VIII,  da Lei

8.429/1992. Neste sentido, vejamos:

DANO IN RE IPSA.  CARACTERIZAÇÃO.  RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.

NECESSIDADE. 1. "Nos casos em que o dano decorrer da contratação irregular

proveniente  de  fraude  a  processo  licitatório,  como  ocorreu  na  hipótese,  a

jurisprudência desta Corte de Justiça tem evoluído no sentido de considerar que

o dano, em tais circunstâncias, é in re ipsa, na medida em que o Poder Público

deixa de, por condutas de administradores, contratar a melhor proposta" (REsp

728.341/SP,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  DJe

20/03/2017). 2. Agravo interno não provido).
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DANO IN RE IPSA À ADMINISTRAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ entende que o

prejuízo  decorrente  da  dispensa  indevida  de  licitação  é  presumido

(dano in re ipsa),  consubstanciado  na  impossibilidade  da  contratação  pela

Administração da melhor proposta. 2. O próprio art. 10 , VIII, da Lei 8.492 /1992

"conclui pela existência de dano quando há frustração do processo de licitação,

inclusive  abarcando a conduta  meramente  culposa.  Assim,  não há perquirir-se

sobre a existência de dano ou má-fé nos casos tipificados pelo art. 10 da Lei de

Improbidade Administrativa ."  (Resp 769.741/MG, Rel.  Ministro Mauro Campbell

Marques, DJe 20.10.2009). 3. Recurso Especial não provido).

Saliente-se  que  todos  os  atos  supracitados  se  subsumem  ao

conceito de insanabilidade necessário à caracterização da causa de inelegibilidade

em comento, não sendo exigido que tenha havido ação judicial por prática de ato de

improbidade administrativa com condenação do Impugnado para configuração da

inelegibilidade  ora  comentada,  pois,  como  afirma JOSÉ  JAIRO  GOMES3,  “o

requisito  de  que  a  inelegibilidade  também configure  ‘ato  doloso  de  improbidade

administrativa’ tem a única finalidade de estruturar a inelegibilidade (...). Destarte,

não  há  falar  em  condenação  em  improbidade  administrativa,  mas  apenas  em

apreciação  e  qualificação  jurídica  de  fatos  e  circunstâncias  relevantes  para  a

estruturação da inelegibilidade em apreço”.

Deve-se consignar que a Justiça Eleitoral tem a tarefa de aferir se os

fatos que deram causa à rejeição de contas por irregularidade insanável contêm a

aptidão de configurar ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, se, em tese,

importam  dano  ao  erário,  enriquecimento  ilícito  ou  violação  aos  princípios  da

Administração Pública.

Nesse sentido, aliás, o TSE decidiu que:

[p]ara fins de análise do requisito “irregularidade insanável que configure ato

doloso de improbidade administrativa”, contido no art. 1º, I, g, da LC 64/90,

compete à Justiça Eleitoral aferir elementos mínimos que relevem má-fé,

desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao

erário,  improbidade  ou  grave  afronta  aos  princípios  que  regem  a

3 Direito eleitoral, Editora Atlas, 6ª Edição, p. 178/179.
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administração pública. (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº

482/RS – j. 15.10.2019 - Relator Min. Jorge Mussi).

No mesmo passo, é desnecessário demonstrar qualquer elemento

subjetivo específico para a configuração da inelegibilidade em apreço, sendo certo

que

[o] dolo genérico ou eventual é o suficiente para a incidência do art. 1º, I,

"g", da LC nº 64/1990, o qual se revela quando o administrador deixa de

observar os comandos constitucionais e legais que vinculam sua atuação

[...]

(TSE  -  Agravo  Regimental  em  Recurso  Especial  Eleitoral  nº  6085/RJ  -

Acórdão de 25.6.2019 - Relator Min. Edson Fachin).

[…]. para efeito da apuração da inelegibilidade prevista na alínea g do inciso

I do art. 1º da LC nº 64/90, 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 (Agravo  Regimental  em

Recurso  Especial  Eleitoral  nº  273-74  –  Rel.  Min.  Henrique  Neves  –  j.

07.02.2013).

c) Suspensão ou Anulação Judicial da Decisão de Rejeição

das Contas e decisão definitiva exarada por órgão competente

A atual redação da alínea “g” exige, para configuração dessa

modalidade de inelegibilidade, a inexistência de pronunciamento judicial  em ação

desconstitutiva, que anule ou suspenda a decisão de rejeição das contas, ainda que

por força de antecipação de tutela ou liminar, requisito esse plenamente satisfeito no

caso dos autos, porquanto não há qualquer prova de que haja provimento judicial

em ação específica, que tenha suspendido os efeitos do julgamento das contas do

Impugnado  pelo  TCE/MA,  subsistindo,  portanto,  a  decisão  de  rejeição  dessas

mesmas contas.

Por fim, anota-se que – considerada a data da definitividade da

decisão de rejeição de contas ( 07/01/2013) – não houve o exaurimento do prazo de
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8 anos previsto em lei.

II – PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

a) seja a requerida citada no endereço constante do seu pedido de

registro para apresentar defesa, se quiser, no prazo legal, nos termos do art.  4º da

LC nº 64/1990 e do art. 41, caput, da Res.-TSE nº 23.609/2019;

b) a produção de todos os meios de provas admitidas em direito,

especialmente, nos termos do art. 3º, § 3º, da LC nº 64/1990, a juntada da prova

documental em anexo;

c)  seja julgada antecipadamente a ação, por estar a matéria fática

provada por documentos, sem necessidade de dilação probatória (art. 42, Res. TSE

nº 23.609/2019); e

d) após o regular  trâmite  processual,  seja  indeferido em caráter

definitivo o pedido de registro de candidatura da requerida.

Matinha/MA, data do sistema. 

João Viana dos Passos Neto

Promotor Eleitoral 
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