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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 28ª ZONA ELEITORAL DO TRE/RO,

Requerimento de Registro de Candidatura nº 0600186-68.2020.6.22.0028
Candidato: CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pela Promotora Eleitoral

signatária, vem, respeitosamente, no uso das atribuições legais e constitucionais,

apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso eleitoral, o que faz pelos fundamentos

de fato e de direito expostos nas laudas anexas, para conhecimento da superior

instância.

Ouro Preto do Oeste, data certificada pelo PJe.

Jovilhiana Orrigo Ayricke
Promotora de Justiça Eleitoral
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

Requerimento de Registro de Candidatura nº 0600186-68.2020.6.22.0028
Candidato: CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES
CONTRARRAZÕES DE RECURSO ELEITORAL

Colendos Julgadores,

Douta Procuradoria Regional Eleitoral,

I – BREVE RELATO:

O juízo da 28ª Zona Eleitoral indeferiu o Requerimento de Registro

de Candidato realizado pela Coligação “Juntos Faremos Muito Mais”, referente a

CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES, candidato ao cargo de Prefeito por reeleição, no

município de Vale do Paraíso/RO.

A sentença de indeferimento baseou-se em ação de impugnação

apresentada  pelo  Ministério  Público  Eleitoral  e  em notícias  de  inelegibilidade

apresentadas nos autos, tendo restado reconhecida a causa de inelegibilidade

prevista  no  art.  1º,  I,  g,  da  LC  nº 64/1990,  com  redação  dada  pela  LC  nº

135/2010.

Inconformado,  CHARLES  LUÍS  PINHEIRO  GOMES  apresentou

Recurso Inominado no qual suscita a preliminar de nulidade da sentença por falta

de fundamentação e, no mérito, pugna pela reforma da decisão e deferimento do

registro  de  candidatura,  sob  o  argumento  de  que  os  fatos  imputados  não

configuram ato doloso de improbidade administrativa.
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Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público

para as contrarrazões recursais.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE DA DECISÃO DO JUÍZO

ELEITORAL:

A  decisão  proferida  pelo  juízo  da  28ª  Zona  Eleitoral  tem  o

seguinte roteiro:

Primeiro,  o  magistrado registrou  que se  tratava de julgamento

antecipado e apresentou breve relatório indicando que a impugnação ao RRC

deu-se com base em duas decisões do TCE/RO, cujos acórdãos foram transcritos.

Num segundo instante, o magistrado apresentou parte do voto do

relator do Acórdão nº 03/2015 – 2ª Câmara/TCE/RO, já transcrita pelo Ministério

Público  na  impugnação,  justamente  por  reproduzir  as  irregularidades

reconhecidas pela corte, a gravidade da conduta e análise do envolvimento de

CHARLES LUÍS no ilícito, sendo destacável a conclusão de que houve “inexecução

contratual” e que o então gestor fez o pagamento de valores à empresa sem

regular liquidação da despesa.

Na sequência, abordou a competência do Tribunal de Contas para

o julgamento  dos  fatos  imputados,  mencionando decisões  da Justiça  Eleitoral

sobre  o  assunto,  e  assentou  o  preenchimento  dos  requisitos  atinentes  à

insanabilidade das irregularidades e à irrecorribilidade dos acórdãos. 

O  magistrado  evoluiu  na  decisão  ressaltando  a  análise  da

improbidade administrativa na Justiça Eleitoral, e concluiu pela caracterização de

dolo direto e específico no pagamento de obras e serviços a terceiro, sem as

medições necessárias, quando, na verdade, os trabalhos foram executados pela

própria Prefeitura. Nesse ponto, claramente se referia ao Acórdão nº 03/2015 – 2ª

Câmara/TCE/RO.

Por fim, considerou que os dois acórdãos do TCE citavam violação

a princípios  da administração pública  e  que a  análise,  “no conjunto  de fatos

concretos”, convenceu-lhe do dolo das condutas.

Com isso, o juízo eleitoral julgou procedente a AIRC do Ministério

Público  e  as  notícias  de  inelegibilidade,  fundadas  no  art.  1º,  I,  g,  da  LC  nº
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64/1990, com redação dada pela LC nº 135/2010, e indeferiu o RRC de CHARLES

LUÍS PINHEIRO GOMES.

Ora, a decisão do juízo eleitoral apresenta 5 laudas e, conforme

exposto acima, trouxe, de forma concisa, os elementos de convicção utilizados

pelo  magistrado  para  o  seu  julgamento.  Não  há  qualquer  inovação,  sendo

perceptível o acolhimento dos argumentos expostos pelo Ministério Público na

AIRC, julgada procedente sem qualquer ressalva na fundamentação.

Aliás, cumpre salientar que a concisão é característica presente

na  atividade  judicante  do  magistrado  em  tela,  que  já  inicia  a  sentença

registrando-a aos moldes do poeta Fernando Pessoa. 

Deveras,  A  concisão  é  o  luxo  do  pensamento e  quando  bem

utilizada não deve ser confundida com a pecha de nulidade prevista no art. 93,

IX, da Constituição Federal.

O  Recorrente  sustenta,  em  suas  razões  recursais,  que  o

magistrado deveria ter abordado pontos específicos do voto condutor do Acórdão

do TCE, claramente centrando-se em frases soltas e fora do contexto.  Ora,  o

magistrado não apenas adotou em sua fundamentação parte das constatações

do TCE, como as transcreveu, para que não pairasse dúvidas, concluindo pela

irregularidade com dano ao erário no valor total de R$ 35.001,20 (trinta e cinco

mil, um real e vinte centavos), pela ausência da regular liquidação da despesa

em questão e também pela inexecução contratual. 

A par disso, o juiz adotou como fundamento os pontos do voto do

Relator que ressaltam a gravidade da conduta do gestor (ora Recorrente) e a

presença do elemento volitivo doloso (itens 20 a 23 do voto), acrescentando que,

no  julgamento  próprio  da  Justiça  Eleitoral  e  para  fins  de  análise  da

inelegibilidade, considerou presente dolo nas condutas de causar dano ao erário

e  violar  princípios  da  Administração  Pública,  nos  dois  casos  submetidos  a

julgamento (Acórdãos de 2015 e 2017).

Nesse cenário, irretocável o dizer do Tribunal Superior Eleitoral e

completamente aplicável ao caso dos autos:

(…) Não há que se falar em afronta ao art. 93, uma vez que  a
matéria relevante para o deslinde da causa foi enfrentada.
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(Recurso  Especial  Eleitoral  nº  32164,  Acórdão,  Relator(a)  Min.
Gilmar  Mendes,  Publicação:   DJE  -  Diário  de  justiça  eletrônico,
Tomo  212, Data 10/11/2015, Página 42-43)

(…)  Não  há  falar  em  ausência  de  fundamentação  quando  o
Tribunal  adota,  como  razões  de  decidir,  a  manifestação  do
Ministério Público Eleitoral, transcrevendo trechos do parecer e os
fundamentos  da  sentença,  uma  vez  que  o  art.  93,  IX,  da
Constituição Federal não exige que a decisão seja extensa,
desde que seja  devidamente motivada.  Precedentes:  AgR-
RMS nº 518, relator Ministro Ayres Britto, DJ de 16.4.2008; AgR-AI-
STF  nº  372.797,  rel.  Min.  Carlos  Velloso. (Recurso  Especial
Eleitoral nº 22704, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva,  Publicação:   DJE -  Diário de justiça eletrônico,  Tomo  69,
Data 10/04/2014, Página 24)

Feitas  essas  considerações,  percebe-se  que  a  insurgência  do

Recorrente  não  merece  prosperar,  pois  a  decisão  ora  combatida  é  válida  e

adequada aos preceitos constitucionais e legais, notadamente ao art. 93, IX, da

Constituição Federal e ao art. 489 do CPC.

Dizer o contrário significaria negar aplicação ao parágrafo único

do art. 7º da LC nº 64/1990, especificamente integrado na legislação eleitoral

para garantir também nessa seara que o juiz  formará sua convicção pela livre

apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos

autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os que

motivaram seu convencimento.

III – DA CARACTERIZAÇÃO DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I,

G, DA LC Nº 64/1990, COM REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 135/2010:

No  que  tange  ao  mérito  do  recurso,  CHARLES  LUÍS  alega  a

ausência  de  dolo  nas  condutas  praticadas  e  julgadas  pelo  TCE/RO,  o  que

reflexamente impediria a caracterização da inelegibilidade aqui discutida.

Quanto  ao  tema,  repisa-se  os  argumentos  já  expostos  pelo

Ministério  Público  eleitoral  em primeiro  grau,  no  sentido  de  que  o  candidato

enquadra-se na hipótese do 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
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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; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

Conforme  o  entendimento  sedimentado  do  Tribunal  Superior

Eleitoral1,

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:  (1)  rejeição  das  contas  relativas  ao
exercício  de  cargos  ou  funções  públicas;  (2)  decisão  do
órgão  competente  que  seja  irrecorrível  no  âmbito
administrativo;  (3)  desaprovação  decorrente  de  (a)
irregularidade  insanável  que  configure  (b) ato  de
improbidade  administrativa, (c) praticado  na
modalidade dolosa; (4) não exaurimento do prazo de oito
anos contados da publicação da decisão; e (5) decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.

Conforme já foi extensamente exposto na inicial da AIRC, no caso

em  tela  restam  cumpridos  todos  os  requisitos  exigidos  pelo  TSE  na  sua

interpretação  da  inelegibilidade  descrita  na  alínea  sob  discussão,  inclusive  a

presença do elemento volitivo doloso nas condutas.

Em  repetição,  invoca-se  nas  contrarrazões  recursais  todos  os

fundamentos  já  expostos  na  impugnação  sobre  os  seguintes  requisitos  da

inelegibilidade: rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções

públicas,  decisão  do  órgão  competente  que  seja  irrecorrível  no  âmbito

administrativo, não exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação e,

por fim, decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário (itens I.1, I.2, I.4 e

I.5 da Impugnação ministerial).

Quanto  à  caracterização  de  improbidade  administrativa  na

modalidade dolosa, oportunas as seguintes considerações:

III.1. Acórdão nº 03/2015 – 2ª Câmara/TCE/RO (Processo nº 1084/06):

1 Por todos: REspe nº 67036/PE – Rel. Min. Luís Roberto Barroso - j. 3.10.2019;
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O Convênio nº 15/04/GJ/DEVOP-RO tinha como finalidade o custeio

da  recuperação  de  pontes  e  pontilhões  no  Município  de  Vale  do  Paraíso.  As

irregularidades que envolveram sua execução foram objeto de Tomada de Contas

Especial pela Prefeitura, posteriormente encaminhada ao Tribunal de Contas do

Estado,  onde  resultou  no  Processo  nº  1084/06  e  no  Acórdão  nº  03/15,  com

julgamento irregular das contas de CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES, na época

dos fatos Prefeito e ordenador de despesas.

Em  análise  das  peças  disponíveis  para  consulta2,  é  possível

verificar que a desaprovação de contas do candidato ora impugnado decorreu de

irregularidade  insanável,  uma  vez  que  o  Tribunal  de  Contas  concluiu  pela

ausência da regular liquidação da despesa (inexistência de medições) e também

em decorrência da inexecução contratual (o serviço foi prestado pelo próprio

município e não pela contratada).

Pondera-se  que  a  rejeição  de  contas  –  no  caso  concreto  –  se

caracteriza  pela  irregularidade  insanável,  cujo  significado  traduz  a  ideia  de

intencional  contrariedade aos princípios da administração pública e de

violação  à probidade  administrativa,  com  dano  ao  erário  pelo

pagamento por serviços executados diretamente pelo Município e, por

conseguinte, enriquecimento ilícito da empresa contratada.

A jurisprudência entendia que irregularidades insanáveis eram as

que apresentavam “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 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.

JOSÉ JAIRO GOMES3 observa que 

o requisito de que a inelegibilidade também configure ‘ato
doloso  de  improbidade  administrativa’  tem  a  única
finalidade de estruturar a inelegib  ilidade […]. Destarte, não
há  falar  em  condenação  em  improbidade  administrativa,
mas apenas em apreciação e qualificação jurídica de fatos e

2 Consulta de processos eletrônicos do Tribunal de Contas, disponível no link 
https://pce.tce.ro.gov.br/tramita/pages/processo/processoViewConfirm.jsf, acesso no dia 
26/09/2020, às 21h;

3 DIREITO ELEITORAL, Editora Atlas, 6ª Edição, p. 178-179.
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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

para 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  administração  pública.  (Agravo
Regimental  em  Recurso  Especial  Eleitoral  nº  482/RS  –  j.
15.10.2019 - Relator Min. Jorge Mussi).

No  caso  posto,  a  configuração  de  ato  doloso  de  improbidade

administrativa pode ser extraída de diversas referências constantes no Voto do

Conselheiro  Relator,  acolhido  por  unanimidade  na  sessão  de  julgamento  de

irregularidade das contas. Destaca-se:

(...)

12.  De  início,  registro  que  acolho,  praticamente  na
totalidade, a manifestação do Ministério Público de Contas.
Nota-se,  realmente,  que a materialidade da irregularidade
apontada no início -  prejuízo ao erário no valor de R$
35.001,20  ,  pela    ausência  da  regular  liquidação  da
despesa  (inexistência  de  medições)   e  também  em
decorrência da    inexecução contratual (O SERVIÇO FOI
PRESTADO  PELO  PRÓPRIO  MUNICÍPIO  E  NÃO  PELA
CONTRATADA)   -, encontra-se inequivocamente comprovada
nos autos. Os documentos colhidos pela comissão de TCE
(fls.  531/694)  demonstraram  de  forma  irretorquível  a
consumação  desse  vício,  além  do  que,  os  próprios
responsáveis  não  negam  que  a  impropriedade  indicada
realmente ocorreu,  dando-lhe,  apenas,  versão distinta aos
fatos.

13. (…);

14.  Apurou-se,  ainda,  além  da  inexecução  do  contrato,
diversas  irregularidades  de  natureza  formal,  porém  não
menos  graves,  tais  como:  não  apresentação  do  projeto
básico,  inexistência  de  planilha  com  previsão  de
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quantitativos,  não  exigência  da  comprovação  do
recolhimento  dos  encargos  previdenciários  relativos  à
execução do contrato, ausência de medições e não emissão
do termo de recebimento provisório da obra (fl. 410).

15. (…).

16.  (…).  Pelo  contrário,  os  documentos  acostados  às  fls.
187/190, atestam que houve o pagamento dos serviços
sem,  contudo,  ter  havido  a  sua  efetiva
contraprestação, o que denota a grave conduta dolosa
dos  responsáveis  em  constituir,  à  custa  do  erário,
crédito imerecido à contratada.

(…)

20.  A  despeito  das  suas  alegações,  o  gestor  não  logrou
demonstrar  o  nexo  entre  o  desembolso  do  recurso  e  o
comprovante de despesa realizada com vista à consecução
do objeto  pretendido  (contratado)  na sua integralidade,  o
que obstaria, em tese, o reconhecimento da consumação do
dano.  Também,  não  comprovou  perante  esta  Corte  que
elaborou  o  projeto  básico,  a  planilha  orçamentária  com
previsão  de  quantitativos,  assim  como  que  procedeu  ao
recolhimento dos encargos previdenciários relativos à obra. 

21.  A ausência da mencionada documentação é facilmente
perceptível com o simples compulsar dos autos, fato, aliás,
não  negado  pelo  responsável,  o  que  evidencia  a  sua
responsabilidade ante a flagrante omissão ilícita. 

22.  No  presente  caso,  a  responsabilização  do  Prefeito  é
evidente, pois ainda que não tenha atuado na liquidação da
despesa,  ordenou  o  pagamento  com  suporte  em
documentação  fragilíssima  que  sequer  identificou
adequadamente os serviços executados e até mesmo
o local de sua execução (fls. 187 e 189). 

23. Perceptível, portanto, a sua negligência, caracterizadora
da culpa ou até mesmo o dolo eventual. 

24. Ademais, a ausência do projeto básico no arremedo de
procedimento  licitatório  realizado  corrobora  ainda  a
responsabilidade  do  então  Prefeito,  por  facilitar
irregularidade desse tipo.

O  parecer  do  Ministério  Público  de  Contas,  referenciado  pelo

Relator do TCE/RO em seu voto, contém a transcrição de diversos depoimentos

colhidos  pela  Comissão  de  Tomadas  de  Contas  da  Prefeitura,  dentre  eles  de

servidores da Secretaria de Obras que declararam ter trabalhado diretamente na

recuperação  das  pontes  e  pontilhões  englobados  no  Convênio,  além  de

munícipes  residentes  nas  proximidades,  que  testemunharam  a  execução  dos
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serviços pela Prefeitura. Prova inequívoca de que o objeto não foi executado pela

empresa contratada, embora tenha recebido o valor integralmente.

Na condição de ordenador de despesa, CHARLES LUÍS PINHEIRO

GOMES  realizou  pagamento  integral  à  empresa  contratada,  por  meio  de

procedimento  administrativo  de  licitação  recheado  de  diversas

irregularidades  formais  e  substanciais,  apontadas  na  Análise  Técnica  e

mantidas em grande parte no julgamento das contas.

Consta, por exemplo, que os serviços contratados não contavam

com  Projeto  Básico  nem  planilha  de  quantitativos,  de  maneira  que  não  era

possível defini-los; houve um suposto pedido ao DEVOP de alteração do objeto,

sem  deferimento  comprovado;  para  o  pagamento,  não  tinha  recebimento

provisório das obras, nem medições pela Prefeitura, significando que não havia

comprovação  hábil  da  prestação  dos  serviços  pela  empresa.  Mesmo

assim,  SEM  SABER  EXATAMENTE  A  QUANTIDADE  DO  SERVIÇO

CONTRATADO  (já que não havia Projeto Básico nem Planilha)  E O QUE

HAVIA SIDO EXECUTADO (sem recebimento provisório e sem medições),

CHARLES LUÍS determinou o pagamento com dinheiro público, quando a

manutenção da pontes tinha sido realizada pela Prefeitura.

Quanto ao tema, 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).

Noutras palavras,  essa  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 Pública4.

No  cenário  dos  autos,  AO  MENOS  O  DOLO  GENÉRICO  OU

EVENTUAL É EVIDENTE. Ora, qualquer ordenador de despesa, por mais leigo

4 Recurso Especial Eleitoral nº 36474, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:  DJE - 
Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 15/08/2019, Página 52/53;
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que seja,  não pode conceber como lícita  a liberação de recurso público para

pagamento  de  serviços  que  não  estão  comprovados.  E  aqui  não  se  pode

considerar como suficiente um Termo de Recebimento assinado por alguém que

não diga “o quê” e “o quanto” de serviços constatou como executados. 

Ademais, as informações prestadas pelo candidato perante

o TCE, segundo relatos na Tomada de Contas Especial, revelam que ele

mantinha  estreita  relação  e  acompanhava  as  obras  realizadas  no

Município (o que é comum em cidades de pequeno porte), tanto que

alegou necessidade de alteração do objeto do Convênio como tese de

defesa.

Assim, o enquadramento da conduta na Lei  nº 8.429/1992, em

relação ao ora Impugnado, dá-se com base nos arts. 10 e 11:

Art.  10. Constitui  ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje  perda patrimonial,  desvio,  apropriação,  malbaratamento
ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no
art. 1º desta lei, e notadamente:
I -  facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação
ao patrimônio particular,  de pessoa física ou jurídica,  de bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
(…);
XI -  liberar verba pública sem a estrita observância das normas
pertinentes  ou  influir  de  qualquer  forma para  a  sua  aplicação
irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
ilicitamente;
XIII  -  permitir  que  se  utilize,  em  obra  ou  serviço  particular,
veículos,  máquinas,  equipamentos  ou  material  de  qualquer
natureza,  de  propriedade  ou  à  disposição  de  qualquer  das
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho
de  servidor  público,  empregados  ou  terceiros  contratados  por
essas entidades;
(…).
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os  princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I  -  praticar ato visando fim proibido em lei  ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência;
(…).
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Aliás,  oportuno informar que até hoje  não houve o pagamento

integral  dos  valores  devidos  pelo  candidato  ao  Município  de  Vale  do Paraíso,

decorrentes do Acórdão 03/15 – TCE/RO, apesar da ação de Execução de Título

Extrajudicial nº 0004434-12.2015.8.22.00045.

Nesse  cenário,  percebe-se  a  improcedência  das  alegações

recursais  do  candidato,  que centra  sua insurgência  na argumentação de que

houve apenas “falhas formais” na execução do Convênio nº 15/04/GJ/DEVOP-RO. 

Ora, análise técnica, o voto do Relator do caso no TCE/RO e o

Parecer  do  Ministério  Público  de  Contas  evidenciam  a  não  mais  caber  as

omissões dolosas gravíssimas do gestor desde a concepção do Convênio com

o DEVOP, passando pela falta de acompanhamento na execução dos serviços e,

ao  final,  a  destinação de recursos  públicos  a  uma empresa que não prestou

serviços à Prefeitura,  uma vez que as pontes e pontilhões foram trabalhados

pelos servidores municipais da Secretaria de Obras, com máquinas públicas.

A efetiva execução dos serviços, no caso, depõe contra o gestor,

pois  significa  que  o  erário  foi  duplamente  lesado.  Primeiro,  pagou-se  a  uma

empresa que não trabalhou. Segundo, os servidores e os maquinários públicos,

que  poderiam ser  utilizados  noutros  trabalhos  em prol  dos  munícipes,  foram

utilizados  na execução de  serviços  entregues  à  responsabilidade  da empresa

contratada.

Diminuir a ilegalidade e o desvio das condutas à nominação de

“falhas  formais”  e  “equívoco  acerca  da  liquidação  de  despesa”  é  ignorar  o

conceito  básico  dos  princípios  aplicáveis  à  Administração Pública  pelo  menos

desde 1988.

No caso dos autos, o Ministério Público Eleitoral sustenta

a presença de dolo eventual pela assunção dos riscos da prática ilegal,

como  salienta  a  jurisprudência  do  TSE.  O  magistrado  avançou  na

sentença reconhecendo, em parte específica das condutas imputadas ao

candidato, a presença de dolo direto.  Tanto o eventual quanto o direto

5 Em consulta ao PJe, foi possível verificar que o último cálculo da Contadoria Judicial demonstrou
que remanesce para pagamento solidário o valor de R$ 63.385,32 (atualizado em 11/12/2018),
e que a execução foi arquivada por omissão da Procuradoria do Município em dar andamento ao
feito, o que será apurado pelo Minsitério Público em feito próprio;
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são espécies de  dolo  e,  portanto,  caracterizadores  do ato  doloso de

improbidade.

III.3.2. Acórdão nº 112/2017 – 2ª Câmara/TCE/RO (Processo nº 2881/11):

No  caso  da  prestação  de  contas  do  CIMCERO no  Exercício  de

2010,  duas  irregularidades  são  relevantes  para  fins  de  configuração  de  atos

dolosos de improbidade administrativa. 

A  primeira  delas  atine  ao  descumprimento  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, especificamente pela ocorrência de déficit financeiro nas

contas do consórcio público (art. 1º, § 1º, da LC n. 101, de 2000, c/c o art. 48,

“b”, da Lei n. 4.320, de 1964)6. 

Dentre  as  informações  constantes  no  Processo  2881/11,

destacam-se:

No exercício de 2010 o Consórcio Intermunicipal da Região
Centro Leste do Estado de Rondônia - CIMCERO contabilizou
no passivo financeiro a soma R$ 40.677,01 (quarenta mil,
seiscentos  e  setenta  e  sete  reais  e  um  centavo),
correspondente a restos a pagar no valor de R$ 40.261,72
(quarenta mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e
dois  centavos)  e  de  Depósitos  no  valor  de  R$  415,29
(quatrocentos e quinze reais e vinte e nove centavos).
Em contrapartida as informações de ativos financeiros eram
da ordem de R$ 14.146,62 (quatorze mil, cento e quarenta e
seis reais e sessenta e dois centavos),  relativos à Bancos
Conta Movimento.
Dividindo  os  ativos  financeiros  pelas  obrigações  de  curto
prazo, chegamos ao coeficiente de R$ 0,35 (trinta e cinco
centavos de real), o que demonstra que   para cada R$ 1,00
(um real) de dívida, o referido consórcio dispõe de R$

6 LC 101: Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante
o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e
condições  no  que  tange  a  renúncia  de  receita,  geração  de  despesas  com  pessoal,  da
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Lei  4.320/1964: Art.  48 A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos
seguintes objetivos:
a) (...);
b) manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e
a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.
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0,35  (trinta  e  cinco  centavos  de  real),  revelando  a
ocorrência de déficit financeiro.
Portanto  ao  confrontar  o  Ativo  Financeiro  e  Passivo
Financeiro  do  exercício  encerrado  em  31.12.2010  restou
evidenciado  um  déficit  financeiro  na  ordem  de  R$
26.530,39 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta reais e trinta
e nove centavos), logo é crível que os gestores responsáveis
pelo CIMCERO devam ser responsabilizados por infração ao
artigo 1º,  §  1º,  da Lei  n.  101/00 (Lei  de Responsabilidade
Fiscal), combinado com o artigo 48, b, da Lei n. 4.320/64.

A irregularidade em tela foi mantida pelo Tribunal de Contas no

julgamento  definitivo,  sendo  refutada  a  tese  defensiva  de  que  a  inscrição

indevida de restos a pagar do exercício anterior justificaria o déficit. 

Na análise do caso, o Ministério Público de Contas apontou a má-

fé do gestor dos recursos públicos, ao tentar manipular os dados contábeis. Note-

se:

Oportuno  registrar  que  somado  ao  fato  do  Consórcio  ter
reinscrito em 2010 como restos a pagar de exercício anterior
o  valor  de  R$ 24.882,64 (vinte  e  quatro  mil  oitocentos  e
oitenta  e  dois  reais  e  sessenta  e  quatro  centavos),  e,  no
exercício  subsequente  (2011),  afirmar  ter  cancelado  os
mesmos  restos  a  pagar,  pode  revelar  uma  manobra  da
gestão  para  demonstrar  um  aparente  equilíbrio
econômico e financeiro, conduta esta que é vedada
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.7

Adotando-se  a  base  teórica  e  jurisprudencial  dantes  exposta,

quanto à suficiência do dolo genérico ou eventual para a caracterização de tal

inelegibilidade, percebe-se que a segunda irregularidade apontada pelo Tribunal

de Contas reforça a má-fé de CHARLES LUÍS na condução da gestão das contas

do CIMCERO em 2010.

Na época, como ordenador de despesa, CHARLES LUÍS deixou de

se  submeter,  no  tempo oportuno,  ao  controle  do  Tribunal  de Contas,  ao  não

enviar os relatórios quadrimestrais de controle interno. A alegação defensiva é de

que o consórcio não dispunha de pessoas contratadas para essa função.

Nesse  ponto,  muito  mais  do  que  descumprimento  à  Instrução

Normativa do TCE, o candidato recaiu em novo descumprimento doloso da Lei de

Responsabilidade Fiscal, pois  como gestor de recursos públicos não pode

7 Parecer juntado no ID 383165 do Processo Administrativo no TCE/RO;
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simplesmente prescindir do controle interno, pois isso significa dispensar

a gestão fiscal (art. 54, parágrafo único, e art. 59 da LRF).

Aliás, as demais irregularidades reconhecidas pelo TCE/RO como

de responsabilidade solidária de CHARLES LUÍS são reflexo da falta de gestão

fiscal  no consórcio  público,  resultando no “encaminhamento intempestivo” da

Prestação de Contas e dos balancetes mensais, e na “reinscrição de despesas em

Restos a Pagar”.

Com  tais  condutas,  CHARLES  LUÍS assumiu  os  riscos  de  não

atender aos comandos legais que vinculam a Administração Pública8, e na forma

de dolo eventual, incidiu na prática de improbidade administrativa prevista no

art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992:

Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que
atenta  contra  os  princípios  da  administração  pública
qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de
honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às
instituições, e notadamente: 

(…).

Releva notar que, em 2010, quando atuou como Presidente do

Conselho Administrativo de Prefeitos no CIMCERO, o ora impugnado estava no

exercício  do  2º  mandato  de  Prefeito  em  Vale  do  Paraíso.  Portanto,  era

plenamente  conhecedor  da  rigidez  e  da  importância  das  normas

orçamentárias,  das  obrigações  impostas  aos  gestores  pela  LRF e  da

imprescindibilidade  do  controle  interno  para  a  gestão  de  recursos

públicos.  Tudo  a  comprovar  o  elemento  subjetivo  doloso  na  prática  das

irregularidades apontadas pelo TCE/RO.

Nesse  meio,  não  prospera  a  insurgência  do  Recorrente,

especialmente quando tenta direcionar a responsabilidade ao cargo de Secretário

Executivo do CIMCERO, transcrevendo parte do Regimento Interno do Consórcio

Público.  Na época,  uma das teses defensivas de CHARLES perante o TCE era

justamente a de que o Consórcio dispunha de parcos recursos públicos e, assim,

ele teria  cumulado as funções de Presidente e de Secretário Executivo,

fazendo-o sem a contratação de pessoas para o controle interno. 

8 Novamente aplicável o conceito de dolo genérico ou eventual trazido pelo TSE no Recurso 
Especial Eleitoral nº 36474, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:  DJE - Diário de 
justiça eletrônico, Tomo 157, Data 15/08/2019, Página 52/53;
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Prova de que, na época, CHARLES exercia todas as funções de

gestão do CIMCERO é que o TCE identificou como responsáveis pelas ilegalidades

do  Processo  nº  2881/11  apenas  ele,  na  condição  de  gestor,  e  o  Técnico  em

Contabilidade Wagner Barbosa de Oliveira, responsável técnico perante a corte

de contas.

IV – DA APLICAÇÃO DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990 E A OBEDIÊNCIA

AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Não se pode deixar despercebida a pretensão do Recorrente, em

seus argumentos finais, de se esquivar da inelegibilidade prevista em lei e com

fundamento constitucional, sob a alegação de que o Município de Vale do Paraíso

apresenta, ou ao menos apresentava na época, características que dificultariam

a gestão pública e, por conseguinte, teriam contribuído para a inexecução dos

serviços do Convênio com o DEVOP.

Os fatores relacionados pelo Recorrente são enfrentados por todos

os gestores públicos municipais no Estado de Rondônia, não apenas em 2004 e

2005, mas nos dias atuais: extensa malha viária, estradas com trafegabilidade

ruim,  economia  agrícola  dependente  das  vias  rurais,  pontes  e  pontilhões  de

madeira com necessidade regular de manutenção e substituição por estruturas

mais  duráveis,  inverno  amazônico  com  cheias  nos  rios  e  igarapés,  parcos

recursos públicos, Prefeituras com poucos servidores técnicos, enfim, um cenário

típico do municipalismo brasileiro.

Todavia,  não  são  esses  fatores  capazes  de  afastarem  a

responsabilidade  dos  gestores  por  suas  práticas  ilícitas  reconhecidas  pelos

órgãos de controle, como é o caso do Tribunal de Contas, ou pelo Poder Judiciário.

Basta mencionar que no âmbito da 28ª Zona Eleitoral, que abarca

os  municípios  de  Vale  do  Paraíso,  Mirante  da  Serra  e  Nova  União,  todos  de

pequeno porte, apenas o ora Recorrente teve caracterizada inelegibilidade da

espécie discutida nos autos e sofreu indeferimento de sua candidatura. A menção

é importante para concluir que  a diferença repousa na conduta ilícita do

gestor  público  ora  Recorrente,  e  não  em  eventuais  características
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geográficas do Município de Vale do Paraíso,  assemelhado a tantos outros no

país.

De  igual  forma,  não  pode  passar  despercebido  o  ataque

extemporâneo  e  descabido  à  decisão  do  Tribunal  de  Contas,  proferida  em

processo  regular  e  transistada  em  julgado,  com  as  devidas  intimações  dos

envolvidos.  Fosse  “ambíguo”  o  acórdão,  aos  interessados  cabia  realizar,  no

tempo oportuno, as medidas necessárias para a resolução da ambiguidade, o que

não ocorreu. Na época, já vigia em sua inteireza o art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990,

com redação dada pela LC nº 135/2010, e suas consequências eleitorais eram

previsíveis.

Nominar o Tribunal de Contas de ineficiente e os seus técnicos de

“preciosistas  e  divorciados  da  realidade  cruel”,  com  apontamentos

“mirabolantes,  que  beiram  o  ridículo”,  é  desacreditar  a  competência

constitucional atribuída pelo art. 71, incisos II e VI, Carta Maior. Mais do que isso,

é  afrontar  o  legislador  infracontitucional  que aprovou a  Lei  Complementar  nº

135/2010 e inseriu na LC nº 64/1990 as hipóteses de inelegibilidade, fazendo

constar  expressamente  que  o  desiderato  legislativo  é  proteger  a  probidade

administrativa e a moralidade no exercício do mandato9. 

V – PEDIDO:

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral de 1º grau requer o

conhecimento do  recurso,  o  afastamento  da  preliminar de  nulidade  da

sentença por ter sido suficiente a fundamentação pelo juízo eleitoral e, no mérito,

o  julgamento  de  improvimento,  mantendo-se  a  sentença  em  seus  exatos

termos. 

Ouro Preto do Oeste, data certificada pelo PJe.

9 LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 4 DE JUNHO DE 2010. Ementa: Altera a Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o § 9º do art. 14 da Constituição
Federal,  casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências, para
incluir  hipóteses  de  inelegibilidade  que  visam  a  proteger  a  probidade  administrativa  e  a
moralidade no exercício do mandato.
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Jovilhiana Orrigo Ayricke
Promotora de Justiça Eleitoral
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