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RECORRIDO:Afonso Macchione Neto
RELATOR:Juiz Andre Lemos Jorge

Egregio Tribunal,

I. Relat6rio

A senten~a (fls. 964/969) julgou improcedente as impugna~oes e as
notfcias de inelegibilidade ofertadas por Kaue Dias Martins, por Tales Rene
Campanha Cury, por Valdecir Ferreira da Cruz e pela Coliga~ao IIAvan~a
Catanduva", e deferiu 0 pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito
do recorrido.

Em seus recursos (fls. 972/980, fls. 1011/1017, fls. 1018/1025 e fls.
1026/1048), os recorrentes alegam preliminarmente, cerceamento do direito de
defesa e, no merito, pela presen~a de inelegibilidades consistentes na
desaprova~ao de contas pelo TCE/SP(processo TC n.o 000982/008/06) e na falta
de desincompatibiliza~ao do recorrido da administra~ao da empresa Macchione
Projeto, Constru~ao e Pavimenta~ao Ltda., a qual supostamente mantem
contrato com 0 Poder Publico.

As contrarrazoes oferecidas as fls. 983/1009, 1055/1068, 1069/1075
e fls. 1076/1082.

II. Merito

11.1.Oa desaprova~ao de contas no processo Te n.o 000982/008/06

Todos os requisitos da inelegibilidade exigidos pelo art. 12, I, IIg", da
LC n2 64/901 estao presentes, restando incontroverso (decisao as fls. 147/160)

1 Art. 1. Sao inelegfveis:
I - para qualquer cargo: (...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exerdcio de cargos ou fun~c5espublicas rejeitadas por irregularidade
insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisao irrecorrfvel do orgao
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciario, para as elei~c5esque se

www.presp.mp/mp.br

http://www.presp.mp/mp.br


MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SAO PAULO

que 0 Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo julgou irregular a prestat;aO de
contas referente ao convenio firmado entre a Prefeitura do Munidpio de
Catanduva e 0 Gremio Catanduvense de Futebol no ana de 2005 (processo n.o TC-
000982/008/06).

A reprovat;ao das contas feita pelo TCE/SPfundamentou-se no seguinte
(fl. 150):

"Verifico que as justificativas apresentadas nao foram suficientes para sanar as
irregularidades anotadas pela Auditoria, com rela!;ao a ausencia de
transparencia do interesse publico, das atividades profissionais da Entidade
como esporte amador em atividade educacional em beneffcio da coletividade
municipal.

posto, julgo irregulares 0 repasse e a presta~ao de contas apresentada
pela Entidade beneficic~ria, condenado-a na devolu!;ao dos recursos recebidos,
devidam"ente atuaUzados ate a data do efetivo pagamento, proibindo-a de
novos recebimentos, nos term os do artigo 103 da Lei Complementar estadual
n.709/93.
E, aplico pena de multa ao Sr. Afonso Macchione Neto, no equivalente
pecuniario a 200 UFESP's (duzentas Unidades Fiscais do Estado de Sao Paulo),
nos termos do artigo 104, inciso II, da Lei Organica deste Tribunal." (g.n.)

Anote-se que tal desaprovac;ao foi confirmada pelo proprio TCE/SP em
recurso ordinario interposto pelo ora recorrido e pelo Gremio Catanduvense (fls.
153/160), restando consignado 0 que segue:

"Presente desacerto na presta!;ao de contas, porque nao se identifica a
aplica!;ao rest rita no esporte amador dos recursos recebidos em 2005 pelo
Gremio Catanduvense de Futebol. (...)

Diante do exposto, VOTO pelo PROVIMENTO PARCIAL apenas para revogar a
condena!;ao de devolu!;ao dos recursos. Mantenho, porem, 0 decreta de
desaprova!;ao diante dos graves defeitos apresentados, bem assim a multa
muito apropriadamente aplicada." (g.n.)

Nas irregularidades acima citadas, que ensejaram a desaprovac;ao das
contas do convenio firmado entre 0 Munidpio de Catanduva e 0 Gremio
Catanduvense de Futebol, restou evidente a presenc;a dos requisitos previstos na
hipotese de inelegibilidade do art. 12, I, ilg", da LC n2 64/90, como restara
demonstrado.

Com relac;ao a configurac;ao de atos de improbidade administrativa de
caniter insamlvel, 0 acordao do TCE/SP evidenciou que as irregularidades acima

realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisao, aplicando-se 0 disposto no inciso II do
art. 71 da Constituh;:ao Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusao de mandatarios que houverem

agido nessa condic;:ao;
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citadas preenchem tais requisitos. Isso porque restou indicado, em diversos
trechos da decisao que reprovou as contas, grave violac;ao a diversos princfpios da
Administrac;ao Publica, especialmente os da publicidade e da eficiencia, em,
desfavor do interesse publico que deve informar a atuac;ao do Poder Publico.

Nao restam duvidas de que a violac;ao a estes princfpios enseja a
configurac;ao da inelegibilidade em questao, conforme farta jurisprudencia do TSE
(Agravo Regimental em Recurso Ordinario nQ 1216761 Ac6rdao de 11/11/20141
Relator{a) Min. JOAO OTfiNIO DE NORONHA, Publicac;ao: PSESS- Publicado em
S ao, Data 11/11/2014).

at. 0 dolo na conduta do recorrido tambem se mostra presente no caso
~ ncreto, pois a jurisprudencia do TSEadmite para fins de incidencia da causa de
inelegibilidade tao somente 0 dolo generico que se caracteriza quando 0 agente
publico atua em dissonancia com a legislac;ao (Recurso Ordinario nQ 448801
Ac6rdao de 24/05/20161 Relator{a) Min. LUCIANA CHRISTINAGUIMARAES LOSSIO,
Publicac;ao: DJE- Diario de justic;a eletronico, Tomo 1121 Data 13/06/20161 Pagina
36)1 nos exatos termos da fundamentac;ao do ac6rdao do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo.

A sentenc;a a quo concluiu pela inexistencia da inelegibilidade arguida,
pois, segundo 0 decisum, a desaprovac;ao das contas deveria ter sido declarada
pela Camara Municipal de Catanduva, fazendo referencia a recentes julgados do
STF (Recursos Extraordinarios nQRE729.744 e 848.826). Entretanto, tal conclusao
nao deve prevalecer.

Apesar de ainda nao terem sido publicados os ac6rdao referentes aos
casos do STF supracitados, em ambos casos (admitidos com repercussao geral),
adotou a Corte Suprema 0 entendimento de que a Camara Municipat e nao os
Tribunais de Contas, tem a ultima palavra sobre a rejeic;ao de contas dos prefeitos,
tanto as anuais (llde governoll) quando as de ordenac;ao de despesas ("contas de
gestaoll). Por outro lado, nao se abordou, 0 tema das contas de convenio, aquelas
nas quais, tal qual 0 caso em tela, parte ou a totalidade dos recursos advem de
outra fonte. Para esses casos, a decisao dos Tribunais de Contas e definitiva e
gerara, cumprido os requisitos legais, a inelegibilidade.

Os verbetes publicados em relac;ao a ambos os casos deixam claro que
nao se fixou tese a respeito das contas de convenio:

RE 729744, ReI. MIN. GILMAR MENDES, RE 848826, ReI. MIN. ROBERTO
publicado em 17/08/2016 BARROSOpublicado em 17/08/2016:

Decisao: 0 Tribunal, por maioria enos termos Decisao: 0 Tribunal, por maioria enos term os
do voto do Relator, fixou tese nos seguintes do voto do Ministro Ricardo Lewandowski
termos: "0 parecer tecnico elaborado pelo (Presidente), que redigira 0 acordao, fixou tese
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Tribunal de Contas tern natureza meramente nos seguintes termos: "Para os fins do art. lQ,
opinativa, competindo exclusivamente ell inciso I, alfnea "g", da Lei Complementar 64, de
Camara de Vereadores 0 julgamento, das contas 18 de maio de 1990, alterado pela Lei
anuais do Chefe do Poder Executivo local, Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a
sendo incabfvel 0 julgamento ficto das contas aprecia~ao das contas de prefeitos, tanto as de
por decurso de prazo", vencidos os Ministros governo quanto as de gestao, sera exercida
Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber e pelas Camaras Municipais, com 0 auxflio dos
Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os Tribunais de Contas competentes, cujo parecer
Ministros Carmen Lucia e Teori Zavascki. previo somente deixara de prevalecer por
Presidencia do Ministro Ricardo Lewandowski. decisao de 2/3 dos vereadores", vencidos os
Plenario,17.08.2016. Ministros Luiz Fux e Rosa Weber. Ausentes,

justificadamente, os Ministros Carmen Lucia e
Teori Zavascki. Plenario, 17.08.2016.

A posic;ao do TSE e clara a esse respeito e merece destaque, pOis se
coaduna com 0 julgamento finalizado pela Corte Suprema:

"RECURSO CONTRA EXPEDI<;:AODE DIPLOMA. PREFEITO.REJEI<;:AODAS
CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. JULGAMENTO DA PRESTA<;:AODE CONTAS DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETENCIA DA CAMARA DE
VEREADORES.PRECEDENTES.AGRAVOS REGIMENTAlS DESPROVIDOS.

1. A excecao das contas relativas a aplicacao de recursos oriundos de
convenios, a competencia para 0 julgamento das contas prestadas por
prefeito, inclusive no que tange as de gestao relativas a atos de
ordena~ao de despesas, e da respectiva Camara Municipal, cabendo
aos Tribunais de Contas tao somente a fun~ao de emitir parecer previo,
conforme 0 disposto no art. 31 da Constitui~ao Federal.

2. Agravos regimentais desprovidos."

(TSE.Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nQ65895, Ac6rdao
de 20/05/2014, Relator(a) Min. LAURITA HILARIO VAZ, Publica~ao: DJE -
Diario de justi~a eletronico, Torno 110, Data 13/6/2014, Pagina 43 )

A inelegibilidade em questao tem por termo inicial a data de transito em
julgado da decisao irrecordvel do TCE/SP que desaprovou as contas do convenio
firmado, 04/09/2012 (cf. consulta processual ao site di TCE/SP). Portanto, 0

recorrido estara inelegfvel, de acordo com 0 men cion ado artigo 1°, inciso I, aHnea
"gil, da Lei Complementar n.o 64/90, 8 (oito) anos a partir da mencionada data, isto
e, ate 07/09/2020.

Portanto, diante das irregularidades acima apontadas e da rejeic;ao das
contas pelo TCE/SP do convenio firmado entre a Prefeitura do Municfpio de
Catanduva e 0 Gremio Catanduvense de Futebol, conclui-se que 0 recorrido esta
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inelegfvel nos term os do artigo 10
, inciso I, alfnea "g", da Lei Complementar n.o

64/90.

Nao se tem notfcia de que 0 recorrido tenha obtido, em carater cautelar
e perante 0 orgao colegiado ad quem, decisao suspensiva da supracitada
inelegibilidade, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 26-C da LC n.2

64/90.2

11.11.Oa desincompatibiliza~ao

Alegam os recorrentes que 0 recorrido deveria ter se
desincompatibilizado do exercfcio de sua fun~ao de administrador da empresa
Macchione Projeto, Constru~ao e Pavimenta~ao Ltda., razao pela qual estaria
inelegfvel com fulcro no artigo 12, inciso II, alfnea "i", da Lei Complementar n.o
64/903•

Ocorre que, conforme demonstrado pelo recorrido, ele se afastou do
exercfcio da fun~ao de administrador da referida pessoa jurfdica em 22/07/2015,
conforme copia do contrato social juntado aos autos, 0 qual da conta de que a
administra~ao da Macchione Projeto, Constru~ao e Pavimenta~ao Ltda. cabe
exclusivamente a socia Eloa Noguerol Martins Macchione desde esta data, perfodo
bastante superior ao exigido pela lei eleitoral.

Ainda que se admita que 0 recorrido encontra-se atuando na dire~ao
da pessoa jurfdica da qual e socio, nos autos ficou demonstrado, pelos documentos
de fls. 206/215, que a eventual manuten~ao de contratos com 0 Poder Publico se
deu em circunscri~ao territorial diversar daquela em que 0 recorrido pretende
disputar as elei~oes, pois as noticias dizem respeito tao somente aos municfpios de
Jales e de Ouroeste.

o TSE ja se manifestou sobre a necessidade de que a
desincompatibiliza~ao somente ocorra quando a potencial influencia do cargo diga
respeito ao municfpio em que se concorre:

I(Elei~6es 2012. Registro de candidatura. Desincompatibiliza~ao.
Servidora publica. Cargo em comissao. Munidpio diverso. Recurso
especial. Decisaomonocratica. Deferimento.
1. Se a candidata a vereadora exerce cargo em comissao de secretaria
escolar em munidpio diverse daquele no qual pretende concorrer, nao e

2 Art. 26-C. 0 orgao colegiado do tribunal ao qual couber a apreciac;:aodo recurso contra as decisoes colegiadas a que
se referem as alfneas d, e, h, j, len do inciso I do art. 10 poder;~, em carater cautelar, suspender a inelegibilidade
sempre que existir plausibilidade da pretensao recursal e desde que a providencia tenha sido expressamente requerida,
sob pena de preclusao, por ocasiao da interposic;:aodo recurso.
3 i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou func;:aode direc;:ao,administrac;:aoou
representac;:aoem pessoa jurfdica ou em empresa que mantenha contrato de execuc;:aode obras, de prestac;:aode
servic;:osou de fornecimento de bens com orgao do Poder Publico ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que
obedec;:aa clausulas uniformes;
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exiglvel a desincompatibiliza~ao de suas fun~oes.
2. As regras de desincompatibiliza~ao objetivam evitar a reprovclvel
utiliza~ao ou influencia de cargo ou fun~ao no ambito da circunscricao
eleitoral em detrimento do equillbrio do pleito, 0 que nao se evidencia
na hip6tese, em que a candidata trabalha em localidade diversa a da
disputa.
Agravo regimental a que se nega provimento." (g.n.)
(TSE,Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nQ6714, Ac6rdao
de 07/03/2013, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVESDA SILVA, Publica~ao:
DJE - Diario de justi~a eletronico, Volume 065, Torno 065, Data
09/04/2013, Pagina 35/36)

Portanto, os recursos nao merecem provimento com rela~ao a este
ponto.

III. Conclusao

Ante 0 exposto, esta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso interposto, para que se declare a inelegibilidade
prevista no art. 1Q, I, "gil, da LC nQ64/90 com relaC;ao ao recorrido.

Sao Paulo, 22 de setembro de 2016.

luiz Carlos dos Santos Gon~alves
Procurador Regional Eleitoral
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