
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
018ª ZONA ELEITORAL DE JATAÍ GO

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600175-32.2020. 6.09.0018 / 018ª
ZONA ELEITORAL DE JATAÍ GO
REQUERENTE: HUMBERTO DE FREITAS MACHADO, #-TODOS PELA
INDUSTRIALIZAÇÃO 10-REPUBLICANOS / 51-PATRIOTA / 20 -PSC / 22-PL / 17-
PSL / 15-MDB, MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIR O DE JATAÍ -
DIRETÓRIO, PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN 51 -COMIS SAO
PROVISORIA-JATAI-GO, PARTIDO DA REPUBLICA - PR - DI R. MUNICIPAL
JATAI - GO, PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE JATAÍ -  COMISSÃO,
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, REPUBLICANOS DE JATAÍ  - COMISSÃO
IMPUGNANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB, PTC  - PARTIDO
TRABALHISTA CRISTÃO DE JATAI - COMISSÃO, PARTIDO SO CIALISTA
BRASILEIRO
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIO IBRAHIM DO PRADO - GO11540,
LAURA FERREIRA ALVES DE CARVALHO - GO34601, DYOGO C ROSARA -
GO23523
Advogado do(a) IMPUGNANTE: MADISON GUIMARAES ANDRAD E - GO25042
Advogado do(a) IMPUGNANTE: MADISON GUIMARAES ANDRAD E - GO25042
Advogado do(a) IMPUGNANTE: MADISON GUIMARAES ANDRAD E - GO25042
IMPUGNADO: HUMBERTO DE FREITAS MACHADO
Advogados do(a) IMPUGNADO: MARIO IBRAHIM DO PRADO -  GO11540,
LAURA FERREIRA ALVES DE CARVALHO - GO34601, DYOGO C ROSARA -
GO23523

S E N T E N Ç A

1.  Trata-se  de  Requerimento  de  Registro  de  Candidatura  –  RRC
formulado pela Coligação TODOS PELA INDUSTRIALIZAÇÃO,  em nome do
candidato HUMBERTO DE FREITAS MACHADO , relativo ao cargo de prefeito,
sob o número 15, para as Eleições Municipais de 2020 em Jataí/GO.

2. Edital de publicidade de registro de candidatura n.º 01/2020 publicado
no  Diário  da  Justiça  Eletrônico  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Goiás  de
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21/09/2020, na forma do art. 97, § 1º, do Código Eleitoral.

3. Informação do Cartório Eleitoral (ID 5133277) de preenchimento dos
demais requisitos de elegibilidade do candidato; e deferimento do DRAP relativo à
Coligação Todos pela Industrialização (ID 105732430).

4. Foi oferecida Ação de Impugnação de Registro de Candidatura –
AIRC pelos Partidos PTB, PTC, PSB e PV de Jataí, e PDT de Cachoeira Alta, pelos
seus órgãos diretivos municipais, em 24/09/2020, trazendo a informação de que o
candidato  encontrar-se  inelegível  na  forma  do  art.  1º,  I,  g,  e  3º,  da  Lei
Complementar  n.º  64/90,  c/c  art.  11,  §  10,  da  Lei  n.º  9.504/97  c/c  art.  40  da
Resolução TSE n.º 23.609/2019.

5.  Afirmam que  o  candidato  possui  contas  julgadas  irregulares  pelo
Tribunal de Contas da União (Tomadas de Contas Especial n.º 018.530/2007-4),
relativamente ao Convênio n.º 63/2003, em que o Ministério da Cultura repassou
valores ao Município de Jataí para implantação de obras no Centro de Cultura e
Eventos, durante o período em que exercia o cargo de Prefeito.

6.  Relatam  que  o  Acórdão  TCU  n.º  756/2020  foi  objeto  da  Ação
Ordinária  n.º  1449-60.2012.4.01.3507,  na Vara Única da Subseção Judiciária  de
Jataí, em que o IMPUGNADO  buscava a anulação do procedimento realizado pelo
TCU.  A  ação,  após  seu  regular  processamento,  foi  julgada  improcedente.
Atualmente,  encontra-se no Tribunal  Regional  Federal  da 1ª  Região aguardando
julgamento de recurso.

7. No mérito, pedem o julgamento procedente da ação e indeferimento
do RRC do candidato HUMBERTO.

8.  Em  sua  defesa,  o  IMPUGNADO  (ID  11254769),  suscita
preliminarmente  a  ilegitimidade  ativa  do  PDT  de  Cachoeira  Alta,  por  ser  de
localidade diversa, e quanto aos demais, por integrarem a Coligação Acelera Jataí
(PTB/DEM/PMB/PTC/PSB/PV/AVANTE/PROS/DC).

9. No mérito, justifica que o julgamento das contas deu-se em 2010,
portanto há mais de 10 anos, tendo escoado o prazo da inelegibilidade, que é de 8
anos.  Mesmo que se considerasse o  termo inicial  a  data  em que ela  se  tornou
impassível de recurso, em 2011, tal lustro já transcorreu. Ressalta que o candidato
sequer consta em lista encaminhada pelo TCU à Justiça Eleitoral. Discorre sobre o
não preenchimento dos requisitos para enquadramento da inelegibilidade prevista no
art.  1º,  I,  g,  da  Lei  Complementar  n.º  64/90.  Ao  final,  pede  o  julgamento
improcedente da AIRC e deferimento do RRC.
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10. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral  (ID 11883626)
também  alega  preliminarmente  a  ilegitimidade  ativa  dos  IMPUGNANTES ,
requerendo, assim, que a impugnação seja recebida como notícia de inelegibilidade.

11.  No mérito,  esmiúça a  Ação de Improbidade Administrativa  n.  º
770-77.2009.4.01.3503,  que  tem  por  objeto  a  apuração  da  prática  de  ato  de
improbidade administrativa referente aos Convênios Celebrados com o Ministério
da Cultura (n.º 63/2003) e como o Ministério da Saúde (n.º 3.676/2002). Em suas
palavras, não houve questionamento acerca do capítulo da sentença que julgou as
irregularidades do convênio n.º 63/2003 do Ministério da Cultura, inquestionável a
existência de coisa julgada material neste ponto, que concluiu pela inexistência de
ato ímprobo e doloso. Conclui,  portanto, que existe coisa julgada material nesse
ponto.  Quanto  ao  aspecto  temporal,  informa  que  na  Ação  n.º
1449-60.2012.4.01.3507, houve antecipação da tutela para suspender os efeitos da
decisão prolatada pelo TCU, em 10/09/2012, posteriormente revogada por sentença
datada em 29/01/2015.  O período de  inelegibilidade teria,  assim,  sido suspenso
durante esse período, de modo que o termo final da inelegibilidade teria se dado em
10/09/2020.

12. Portanto, o Ministério Público opina pelo registro da candidatura
de HUMBERTO MACHADO.

13. É o relatório. Passo a decidir.

14. Os autos encontram-se prontos para julgamento.

15.  Preliminarmente,  tanto  o IMPUGNADO  quanto  o  Ministério
Público Eleitoral suscitam a ilegitimidade ativa dos IMPUGNANTES . No tocante
ao Partido Democrático Trabalhista de Cachoeira Alta, por ser município distinto da
circunscrição eleitoral de Jataí, carece-lhe legitimidade para impugnar o registro de
candidatura,  bem  como  do  Partido  Verde  de  Jataí,  em que  falta  capacidade
postulatória, por falta de constituição de patrono nos autos. O PTB e o PSB de Jataí,
por  sua vez,  não lançaram candidatos a vereador,  não tendo apresentado DRAP
como partidos isolados, de tal modo que não possuem legitimidade para participar
do processo eleitoral isoladamente, nos termos do art. 6º, § 4°, da Lei n.º 9.504/97.
Quanto a eles, portanto, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, por
ilegitimidade.

16. Não deve, também, ser acolhida a tese levantada pelo Ministério
Público de que as irresignações das agremiações partidárias pudessem ser recebidas
como notícias de inelegibilidade, uma vez que a legislação eleitoral restringe sua
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interposição  a  cidadão  no  gozo  de  seus  direitos  políticos  (art.  44,  caput,  da
Resolução TSE n.º 23.609/2019).

17. Assim, a AIRC terá como impugnante, apenas, o PTC de Jataí, que,
além de integrar Coligação Acelera Jataí (PTB/DEM/PMB/PTC/PSB/PV/AVANTE
/PROS/DC), apresentou DRAP como partido isolado para o cargo de vereador, no
município de Jataí.

18. Passo ao mérito.

19.  Os  impugnantes  pretendem  a  declaração  de  inelegibilidade  do
IMPUGNADO  no pleito municipal de 2020 com base na previsão do art. 1º, I, g, da
Lei Complementar n.º 64/90, a saber:

Art. 1° São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

g)  os  que  tiverem  suas  contas  relativas  ao  exercício  de
cargos  ou  funções  públicas  rejeitadas  por  irregularidade
insanável  que  configure  ato  doloso  de  improbidade
administrativa,  e  por  decisão  irrecorrível  do  órgão
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos
8 (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 n° 135, de
2010).

20.  Mas  a  alegada inelegibilidade  não  merece  ser  acolhida por  dois
motivos.

21. Primeiro, o IMPUGNADO , enquanto exercia o cargo de prefeito do
município  de  Jataí,  teve  contas  julgadas  irregulares em  decisão  datada  de
14/04/2010 (Acórdão n.º 756/2010 – ID 11254780), nos autos n.º 018.530/2007-4,
conduzido pelo TCU, referente à análise do Convênio n.º 63/2003 – Ministério da
Cultura. 

22. Percebe-se, assim, que já se passaram mais de 10 (dez) anos da
decisão do Tribunal de Contas, o que afastaria, por si só, a inelegibilidade, que é
de 8 (oito) anos, nos termos da legislação de regência.
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23.  Em  relação  à  suspensão  desse  interregno  temporal,  na  Ação
Anulatória n.º 1449-60.2012.4.01.3507 houve suspensão dos efeitos do Acórdão
TCU n.º 756/2010 (ID 6956183), em tutela de urgência, posteriormente revogada,
em sentença proferida nos autos, em cognição exauriente.

24. Diante dessa intervenção do Poder Judiciário, o Tribunal Superior
Eleitoral entendeu pela também suspensão do prazo de inelegibilidade, a saber:

ELEIÇÕES  2016.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE
PREFEITO.  DEFERIMENTO  NAS  INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.  INELEGIBILIDADE  DA  ALÍNEA  G  DO
INCISO  I  DO  ART.  1º  DA  LC  64/90.  NÃO  INCIDÊNCIA.
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 8 ANOS.  AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS  HÁBEIS  PARA  MODIFICAR  A  DECISÃO
AGRAVADA.  AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.
Decorrido o prazo de 8 anos entre a rejeição das contas e a
data  do  presente  pedido  de  Registro  de  Candidatura, já
considerado o tempo em que os efeitos do Decreto Legislativo
respectivo ficaram suspensos por força de Medida Liminar, é
de se reconhecer a impossibilidade da incidência da causa de
inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1° da LC 64/90.
 2. Hipótese em que o atual regime jurídico de inelegibilidades
fixa o prazo de 8 anos contados da decisão que rejeitou as contas
e cria como causa de suspensão desse prazo a obtenção de decisão
judicial, não cabendo, portanto, ao intérprete defender a existência
de  outro  marco  suspensivo  -  no  caso,  o  período  em  que  o
agravado  esteve  investido  no  cargo  de  Prefeito  -,  pois,  como
cediço, a inelegibilidade, conquanto restrição ao ius honorum, não
pode ser entrevista à luz da analogia ou da interpretação extensiva
(REspe 524-31/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26.8.2016). 3. A
jurisprudência dominante deste Tribunal Superior, na forma do §
6° do art. 36 do Regimento Interno do TSE, é fundamento para o
decisum monocrático que nega seguimento ao recurso interposto
(AgR-REspe 63-33/SC, Rel.  Min.  LUIZ FUX, DJe 20.9.2016).
TSE. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral
nº 18419 - MAMBORÊ – PR. Relator(a) Min. Napoleão Nunes
Maia Filho. Acórdão de 28/11/2016.

25. Logo, deve ser  acrescido ao prazo da inelegibilidade de 8 (oito)
anos o tempo em que a decisão do TCU ficou com seus efeitos suspensos, qual seja,
por 2 anos, 4 meses e 19 dias. Como seu termo inicial é de 14/04/2010, verifica-se
que o prazo em que HUMBERTO MACHADO permaneceu inelegível findou-se
em 10/09/2020, anterior ao registro de candidatura.

26. Ademais, o segundo motivo para não acolher a presente ação reside
no  fato  de  que  ainda  que  esse  prazo  não  tivesse  encerrado,  o  candidato
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HUMBERTO MACHADO foi réu na Ação de Improbidade Administrativa n.  º
770-77.2009.4.01.3503 (ID 11254782) onde foi afastada a sua responsabilidade
quanto  às  irregularidades  apontadas  pela  decisão  do TCU,  cujo  recurso  de
apelação  não  possuiu  como  objeto  o  Convênio  n.º  063/2003,  tendo,  portanto,
transitado em julgado nesse capítulo (ID 11254786). 

27. Portanto, mesmo que estivesse no prazo da inelegibilidade, outro
órgão do Poder Judiciário brasileiro afirmou, em sentença judicial  transitada em
julgada, que a irregularidade encontrada pelo TCU não configurou ato doloso
de improbidade, razão pela qual a pretensa inelegibilidade não recairia (TSE, RO
nº 0600195-21.2018).

28.  Assim,  desnecessário  realizar  a  análise  dos  demais  requisitos
elencados no art. 1º, I, g, da Lei Complementar n.º 64/90.

29. Do exposto:
a) acolho parcialmente as preliminares arguidas para, sem resolução do

mérito, EXTINGUIR O PROCESSO, por ilegitimidade ativa, em relação ao PDT
de Cachoeira Alta e PSB, PTB e PV de Jataí, conforme art. 485, VI, do CPC:

b)  no  mérito,  julgo  IMPROCEDENTE  a  Ação  de  Impugnação  ao
Registro de Candidatura – AIRC ofertado pelo PTC de Jataí; e

c) DEFIRO o pedido de registro de candidatura de HUMBERTO
DE FREITAS MACHADO , para concorrer ao cargo de Prefeito, no município de
Jataí,  sob  o  número  15,  com  a  seguinte  opção  de  nome:  HUMBERTO
MACHADO.

30. Sem custas ou honorários advocatícios na Justiça Eleitoral.

31.  Anote-se  no  Sistema  de  Candidaturas  –  CAND.  Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se.

Jataí, 08 de outubro de 2020.

THIAGO SOARES CASTELLIANO LUCENA DE CASTRO

JUIZ ELEITORAL DA 18ª Zona Eleitoral (Jataí/GO)
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