
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
12ª Zona Eleitoral de Paulista

______________________________________________________________________

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA 12ª ZONA ELEITORAL.

RRC nº 0600113-85.2020.6.17.0012 

Requerente: Ministério Público Eleitoral

Requerido: Iranildo Domício de Lima

O  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio de sua

Representante que ora subscreve, 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  IRANILDO  DOMÍCIO  DE  LIMA,  já  devidamente

qualificado  nos  autos  do  processo  em  epígrafe,  candidato  a

VEREADOR no município de Paulista, pelo partido Comunista do

Brasil (PC do B), com o nº 65031, ante as razões de fato e de

direito a seguir expostas.

I – DOS FATOS
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O  requerido  Iranildo  Domício  de  Lima  pleiteou,

perante a Justiça Eleitoral, registro de candidatura ao cargo

de  vereador  pelo  partido  PC  do  B,  após  regular  escolha  em

convenção partidária, conforme edital publicado no DJE, no dia

21/09/2020.

No entanto, o requerido 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
1  Por todos: REspe nº 67036/PE – Rel. Min. Luís Roberto Barroso - j. 3.10.2019.
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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 o impugnado teve suas contas

relativas  ao  exercício  de  2013,  na  condição  de  Vereador,

atuando na condição de Presidente e Ordenador de Despesa da

Casa Legislativa, julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas

do Estado de Pernambuco, no ano de 2016.

Assinala-se,  outrossim,  que  o  órgão  responsável

pela desaprovação das contas do impugnado ostenta competência

para esse julgamento, conforme a jurisprudência do TSE, que

assegura a competência do TCE, para julgamento de vereadores,

inclusive Presidente da Câmara de Vereadores, quando se tratar

de  verbas  estaduais  (TSE –  REspe  nº  23.345/SE  –  j.

24.09.2000).

Aludida decisão sobre as contas, em igual passo,

ostenta a nota de irrecorribilidade, o que perfaz a exigência

de  “decisão  do  órgão  competente  que  seja  irrecorrível  no

âmbito administrativo”. Percebe-se da análise do Processo de

nº1403829-8, que pende julgamento de pedido rescisório e de

agravo neste pedido, sem julgamento, não constando qualquer

decisão liminar que retire o caráter definitivo do julgado.

Houve interposição de Recurso Ordinário, que manteve o inteiro

teor da decisão da 29ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara,

realizada em 10 de maio de 2016. 
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No  caso  dos  autos,  destaca-se  que  a  presente

desaprovação de contas decorre de irregularidade insanável que

configura ato doloso  de  improbidade  administrativa.  Nesse

sentido,  pois,  aponta-se  que  as  seguintes  irregularidades

insanáveis  configuram  atos  dolosos  de  improbidade

administrativa.  Vejamos  trechos  extraídos  do  julgado  do

TCE/PE:

“Assim, a liberação de  vultosos recursos do erário

municipal  por  meio  da  concessão  de  diárias  para

vereadores configura desvio de finalidade da verba

pública,  infringindo  os  princípios  da  legalidade,

moralidade, economicidade e razoabilidade, que regem

a Administração Pública, configurando irregularidade

capaz, por si só, de provocar a rejeição das contas

dos responsáveis e de ensejar a aplicação da multa

máxima prevista no artigo 73, inciso III, da LOTCE-

PE, a cada um dos Ordenadores, proporcionalmente: ao

Sr. Antônio José Lima Valpassos, por ter autorizado

despesas com diárias e inscrições no montante de R$

263.110,00, entre janeiro e abril, e ao Sr. Iranildo

Domício  de  Lima,  que  autorizou  o  montante  de  R$

293.802,88, no restante do exercício.” Ante todo o

acima exposto, e 26 CONSIDERANDO que os Presidentes e

Ordenadores  de  Despesas  da  Câmara  Municipal  do

Paulista  durante  o  exercício  financeiro  de  2013

autorizaram a realização de despesas no montante de

R$ 556.912,88, relativas ao pagamento de diárias e

inscrição de quase a totalidade dos vereadores em

congressos,  seminários  e  eventos  congêneres;

CONSIDERANDO  que  a  regularidade  na  concessão  das

diárias,  bem  como,  a  proporcionalidade  existente

entre o total anual dos subsídios e o total anual de

diárias recebidas por cada vereador (25%),  indicam
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que  houve  desvio  de  finalidade  no  uso  de  verbas

públicas  por  meio  da  concessão  das  diárias  a

vereadores  com  intuito  remuneratório;  CONSIDERANDO

que  a  única  comprovação  de  que  os  vereadores

participaram  dos  congressos,  seminários  e  eventos

congêneres  são  os  certificados  elaborados  pelas

empresas  promotoras  dos  eventos  (CENTRALBRAC,

IBRACAP,  CETRAM,  ABRASCAM,  UVP  e  Instituto

Capacitar), CONSIDERANDO que a quase totalidade dos

eventos  tiveram  duração  de  cinco  dias,  mas  que  o

primeiro  e  último  dia  eram  reservados  ao

credenciamento, recebimento de material, encerramento

e  entrega  de  certificados,  e  que  os  demais  dias

apresentavam apenas uma palestra por dia, sendo em

geral  a  duração  da  programação  de  quatro  horas

diárias;  CONSIDERANDO que tal proceder na liberação

de  recursos  públicos  fere  os  princípios  da

moralidade, legalidade, eficiência, economicidade e

da  razoabilidade,  consagrados  na  Constituição

Federal; CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71,

incisos II e VIII, § 3º, combinados com o artigo 75

da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso III,

alíneas "a" e "b" da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei

Orgânica  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de

Pernambuco),  Julgo  irregulares  as  contas  dos  Srs.

Antônio José Lima Valpassos e Iranildo Domício de

Lima, Presidentes e Ordenadores de Despesas da Câmara

Municipal do Paulista nos períodos de 01/01/2013 a

25/04/2013  e  26/04/2013  a  31/12/2013,

respectivamente.  Aplico  ao  Sr.  Antônio  José  Lima

Valpassos e ao Sr. Iranildo Domício de Lima, multas

individuais  nos  valores  de  R$  34.770,00  e  R$

31.137,00, respectivamente, com fundamento no artigo

73, inciso III, da Lei Estadual nº 12.600/04, que
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deverão ser recolhidas, no prazo de 15 (quinze) dias

do trânsito em julgado deste Acórdão, ao Fundo de

Aperfeiçoamento  27  Profissional  e  Reequipamento

Técnico do Tribunal por meio de boleto bancário a ser

emitido no site da internet deste Tribunal de Contas

(www.tce.pe.gov.br). 

Vejamos a decisão no Recurso Ordinário, de agosto

de 2016:

Chama  a  atenção,  conforme  apontado  na  decisão

recorrida, que o gasto total com diárias e inscrição

de vereadores da Câmara do Paulista, R$ 556.912,88,

além  de  não  encontrar  respaldo  na  documentação

constante dos autos, nem nos princípios basilares que

regem  a  Administração  Pública:  legalidade,

moralidade,  economicidade  e  razoabilidade,  também

evidencia-se desproporcional e irrazoável quando se

compara, por exemplo, com os valores totais gastos

pela  Prefeitura  do  Paulista  em  2013  nas  rubricas

habitação  e  vigilância  sanitária,  que  foram  R$

231.420,81 e R$ 441.559,42, respectivamente (conforme

Processo de Prestação de Contas TC nº 1401815-9).

Todos os fatos apontam para a utilização do instituto

das diárias como forma indireta de remuneração de

vereadores, o que já foi amplamente debatido nesta

Corte  de  Contas  e  motivo  para  o  julgamento  pela

irregularidade  de  contas  prestadas,  conforme  se

verifica nos seguintes Processos: TCE-PE nº 1290090-

4; TCE-PE nº 1250119-0; TCE-PE nº 0802617-8; TCE-PE

nº 1290502-1 e TCE-PE nº 1208878-0). Ante o exposto,

5  CONSIDERANDO  que  o  presente  Recurso  atende  aos

requisitos  de  admissibilidade  previstos  na  Lei

Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas de

Pernambuco;  CONSIDERANDO  que  os  Presidentes  e
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Ordenadores  de  Despesas  da  Câmara  Municipal  do

Paulista  durante  o  exercício  financeiro  de  2013

autorizaram a realização de despesas no montante de

R$ 556.912,88, relativas ao pagamento de diárias e

inscrição de quase a totalidade dos vereadores em

congressos,  seminários  e  eventos  congêneres;

CONSIDERANDO  que  a  regularidade  na  concessão  das

diárias,  bem  como,  a  proporcionalidade  existente

entre o total anual dos subsídios e o total anual de

diárias  recebidas  por  cada  vereador,  indicam  que

houve desvio de finalidade no uso de verbas públicas

por meio da concessão das diárias a vereadores com

intuito  remuneratório;  CONSIDERANDO  que  a  única

comprovação  de  que  os  vereadores  participaram  dos

congressos, seminários e eventos congêneres são os

certificados elaborados pelas empresas promotoras dos

eventos (CENTRALBRAC, IBRACAP, CETRAM, ABRASCAM, UVP

e Instituto Capacitar); CONSIDERANDO que tal proceder

na utilização de recursos públicos fere os princípios

da moralidade, legalidade, eficiência, economicidade

e  da  razoabilidade,  consagrados  na  Constituição

Federal;  CONSIDERANDO  que  a  multa  aplicada  tem

fundamento no artigo 73, inciso III da Lei Estadual

nº 12.600/04, e afigura-se proporcional e razoável;

CONSIDERANDO  que,  por  fim,  não  foram  apresentados

argumentos, nem exibidos documentos aptos a alterar

os fundamentos da decisão adversada, Voto, em sede

preliminar, pela admissibilidade do Recurso Ordinário

e,  no  mérito,  pelo  DESPROVIMENTO,  mantendo-se

inalterado o Acórdão T.C. nº 0593/16. 

De  outra  parte,  o  exame  detido  da  decisão  do

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ainda revela outras
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irregularidades  que  também  mereceram  censura  e  julgamento

desfavorável ao ora impugnado, todavia, no corpo da presente

peça,  elencou-se  apenas  a  irregularidade  mais  grave  e  que

redundou em evidente e vultoso prejuízo ao erário.

Pondera-se que a rejeição de contas – no presente

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.

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

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 GOMES2 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  que  se  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”.

Da irregularidade apontada e do inteiro teor da

decisão citada, observa-se que o impugnado cometeu falta grave

e que configura ato doloso de improbidade administrativa.

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,

2DIREITO ELEITORAL, Editora Atlas, 6ª Edição, p. 178-179.
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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).

Registre-se que tramita na Vara da Fazenda Pública

de Paulista ação de improbidade administrativa, processo nº

5375-83.2017.8.17.3090, ainda em fase de citação, por serem 23

réus, sobre os fatos julgados pelo TCE/PE.

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 [...]
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(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial

Eleitoral nº 6085/RJ -  Acórdão de 25.6.2019 -

Relator Min. Edson Fachin).

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

definitividade da decisão de rejeição de contas (2016) – não

houve o exaurimento do prazo de 8 anos previsto em lei, e

tampouco  existem  notícias  de  que  essa  decisão  tenha  sido

suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.

II – PEDIDO

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Eleitoral

requer:

a) seja o requerido citado 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  a  juntada  da  prova  documental  em

anexo;

b) requer, nos termos do art. 3º, § 3º, da LC nº

64/1990, a produção das seguintes provas: (b.1) a juntada dos

documentos  em  anexo;  (b.2) seja  expedido  ofício  ao  TCE/PE

requisitando  o  encaminhamento  de  certidão  de  trânsito  em

julgado do acórdão proferido no Processo nº 14038298.

c) após  o  regular  trâmite  processual,  seja

indeferido em  caráter  definitivo  o  pedido  de  registro  de

candidatura do requerido.

Paulista, 23 de setembro de 2020.

Rafaela Melo de Carvalho Vaz

Promotora Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral
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