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DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de ação proposta por Vitor Hugo Ribeiro Burko
em face  da União, objetivando a expedição de "Certidão negativa de
contas julgadas irregulares para fins eleitorais" pelo Tribunal de Contas da
União - TCU. Para tanto, alega que, ao expedir certidão positiva, tal como
ocorreu no caso concreto, o TCU fez indevido juízo de valor sobre a sua
situação de (in)elegibilidade, levando a Justiça Eleitoral a incorrer em erro.
Discorre sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do
procedimento de fiscalização de contas por Tribunais de Contas e pelo
Poder Legislativo. Narra que é candidato a prefeito nas eleições a serem
realizadas no próximo domingo e pleiteia a concessão de tutela provisória
de urgência.

De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil,
para a concessão da tutela de urgência é necessária a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.

Conforme informação disponibilizada no site do Tribunal de
Contas da União - TCU (acesso em 11/11/2020), "A certidão negativa de
contas julgadas irregulares para fins eleitorais serve para comprovar que
o requerente não consta da relação de pessoas físicas com contas julgadas
irregulares, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art.
11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei
Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei nº 8.443/92.".

https://portal.tcu.gov.br/ouvidoria/duvidas-frequentes/emissao-de-certidoes.htm
oride
Realce



No caso concreto, embora não tenha anexado a cópia integral
do procedimento administrativo à inicial, é fato notório que o autor teve
contas julgadas irregulares pelo TCU, relativas a períodos em que foi
prefeito municipal: além de ser fato destacado pela mídia local durante o
atual período eleitoral, tramitam perante este Juízo três diferentes ações que
tratam dos mesmos fatos (Ação Civil de Improbidade Administrativa
nº 5005646-31.2013.4.04.7006, Execução de Título Extrajudicial
nº 5003969-87.2018.4.04.7006 e Procedimento Comum nº 5002829-
47.2020.4.04.7006) e já tramitou a Ação Penal nº 2006.70.06.003128-5,
baixada.

O documento questionado na inicial (certidão positiva),
portanto, tão somente declara situação consolidada, qual seja, julgamento
de contas irregulares pelo TCU, em desfavor do requerente - em nenhuma
das ações acima referidas houve determinação, até esta data, de
desconstituição do julgamento realizado pelo TCU. De modo algum tal
documento serve, por si só, para declarar a inelegibilidade de qualquer
pessoa - a verificação da aptidão eleitoral é de competência exclusiva da
Justiça Eleitoral, a quem cabe a análise das teses e dos documentos
apresentados pelos interessados, de maneira fundamentada e considerando
as situações fática e de direito correspondentes. Admitir que a certidão
positiva ora combatida, por si só, representa declaração de inelegibilidade
da parte autora (ou, ainda, que seja capaz de induzir a erro a justiça
especializada na matéria) é argumento que não se sustenta.

Reafirmo que o único fato que interessa à emissão da
certidão de contas julgadas irregulares para fins eleitorais pelo TCU, seja
positiva ou negativa, é a existência ou não de julgamento desfavorável ao
interessado. No caso concreto, as contas do autor efetivamente foram
julgadas irregulares, cabendo exclusivamente à Justiça Eleitoral, à vista da
lei de regência e de tal documento, aferir se existe ou não inelegibilidade
do candidato. Determinar a expedição de certidão negativa quando,
claramente, existe julgamento contrário ao requerente, é pretensão que não
pode ser acolhida.

Destaco, por fim, que a análise dos demais fundamentos
apresentados na inicial fogem à competência da Justiça Federal: questões
tais como TCU x Câmara de Vereadores e convênio x repasse,
por repercutirem diretamente sobre a situação de (in)elegibilidade do ora
autor, devem ser dirimidas pela Justiça Eleitoral, única competente para
tanto. 

Ante o exposto, ao menos neste momento processual, não
vejo como provável o direito invocado pela parte autora. Por isso, indefiro
o pedido de tutela provisória de urgência.

Intime-se a parte autora.
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2. Diante da indisponibilidade do direito em discussão, deixo
de determinar a designação de audiência de tentativa de conciliação.

3. Cite-se a parte ré para que, querendo, apresente contestação
no prazo legal, indicando as provas que pretende produzir.

4. Em sendo alegada pela parte ré em contestação fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora ou qualquer
das matérias enumeradas no artigo 337 do Código de Processo Civil, ou,
ainda, juntados documentos, intime-se a parte autora para manifestação, no
prazo de 15 (quinze) dias, sendo-lhe permitida a produção de prova quanto
a tais questões.

5. Por fim, voltem conclusos.

 

Documento eletrônico assinado por MARTA RIBEIRO PACHECO, Juíza Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17,
de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento
do código verificador 700009508938v18 e do código CRC 30750dfd. 
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