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País tem mais de 11 mil gestores 'ficha-suja' 
Prefeitos, vereadores, servidores e funcionários de empresas que constam de listas elaboradas pelos Tribunais 
de Contas dos estados e que serão enviadas à Justiça Eleitoral ficarão impedidos de concorrer em novembro 
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Mais de 11 mil gestores pú
blicoscondenadospor 

atos administrativos em se
gunda instância devem ser 
enquadrados na Lei da Fi
cha Limpa, o que os impedi
rá de concorrer nas eleições 
deste ano. O levantamento 
parcial, feito pela Associa
ção de Membros dos Tribu
nais de Contas do Brasil 
(Atricon), leva em contada
dos de 15 estados que já se 
anteciparam ao prazo de 25 
de setembro, quando todos 
os tribunais deverão enca
minhar seus relatórios à Jus
tiça Eleitoral. 

São prefeitos, vereadores, 
servidores e funcionários de 
empresas com parcerias pú
blicas, cujos processos já 
transitaram em julgado nos 
últimos oito anos, ou seja, 
não cabem mais recursos na 
esfera administrativa. As 
principais irregularidades 
cometidas pelos gestores 
"ficha-suja" estão não ter 
atingido o percentual míni
mo de gastos com Saúde e 
Educação, realização inde
vida do recolhimento de 
contribuições previdenciá
rias ou de licitações e atos de 
improbidade administrati
va que culminaram em pre
juízos ao conttibuinte. 

- Não gosto mui to de 
usa r o te rmo fi cha-suja 
porque compete à Justiça 
Eleitoral determinar quem 
pode ou não se eleger. Mas 
é uma li sta que de início 
chama atenção p elo gran-

de número de gestores que 
tive ram contas irregulares 
ou rejeitadas - diz Fabio 
Nogueira, conselheiro do 
TCE da Paraíba e presiden
te daAtri con. 

Até agora, a lista é liderada 
por gestores do Ceará 
(2.900 nomes), Minas 
(1.489), Paraná (1.310) e 
Pará (1.200), seguidos por 
Santa Catarina (1.024), Pi
auí (764 )e Tocantins (653). 
A Paraíba tem 430 gestores 
condenados e Goiás e Ala
goas aparecem no final com 
apenas 21 e 12. As listas ofi
ciais dos estados de São Pau
lo e Rio ainda não foram dis
ponibilizadas. 

ALTA NO PARANÁ 
As listas são feitas para a ten
der a leis como da Ficha 
Limpa, ctiadaem 2010, e da 
Inelegibilidade, de 1990, 
que tornam inelegíveis con
denados por decisão ele ór
gão colegiado e que tiraram 
da disputa de 2018 nomes 
como o ex-presidente Lula. 

Além dos tribunais esta
duais, o TCU também abas
tece a justi ça eleito ral com 
os nomes de gestores com 
contas julgadas irregulares. 
Depois, é oTSEquem deci
de quais candidatos da lista 
podem ou não se registra r 
para a eleição. O Ministério 
Público ainda pode pedir a 
impugnação da candidatura 
com base na listadoTCE. 

No Paraná, a atual lista já 
mostra aumento de 21% no 
número dos chamados fi 
cha-suja, se comparada 
com a enviada antes das 

CONTAS IRREGULARES 
Gestores condenados por atos administrativos 
pelos Tribunais de Contas 
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~ A lista inclui condenados com 
..:_~ trânsito em julgado de 15 

c=J estados. Caberá ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
verificar se poderão ou não ter 
registro para as eleições 

As contas consideradas 
irregulares serão encaminhadas 
pelos Tribunais de Contas 
Estaduais para a Justiça Eleitoral 
até 25 de setembro 
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Fonte: Associac;l!o de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) Editoria de Arte 

e leições de 2018. O coor
denador do Tribunal de 
Contas do estado, Rafael 
Ayres, acredita que o au
mento re fl ete o maiores
forço de fiscalização do ór
gão e a conclusão de julga
mentos longos, como o que 
apurava esquema de mais 
de R$ 2,6 bilhões em repas
ses de 40 municípios para 
Organizações Civis de In
teresse Público (OCIPs). 

É o caso do Instituto Confi-

ancce, investigado sob sus
peita de superfaturar licita
ções na saúde. A então presi
dente da entidade, Cláudia 
Apareci da Gali, é a quarta no 
ranking de agentes com sen
tenças desfavoráveis no TCE, 
com 28 registros. Nos três 
primeiros lugares estão um 
vereador e dois servidores da 
Câma~·aMunicipal deCmiti
ba condenados pela atuação 
em esquema de repasse de 
verbas para agências de pu-

blicidacle fantasmas que atu
avam na Câmara. Juntos, 
acumularam 119 processos 
do TCE-PR que atestaram ir
regularidades no período e 
foram condenados a devol
ver R$ 14,8 milhões aos co
fres públicos. 

Com 12 condenações pelo 
TCE-PR, o ex-prefeito de 
Para naguá (PR) entre 2005 
e 2012, José Baka Filho 
(PDT) é um dos gestores 
com mais irregularidades 

Petistas tentam reverter apoio 
a bolsonarista na Baixada 

R1:: PROOUÇÃO I F/ICEBOOK 

~--

Manifesto contesta nova decisão da sigla a favor de aliança em Belford Roxo 
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Dirigentes, parlamentares 
e seis ex-presidentes do 

PT têm recolhido assinaturas 
para um manifesto que con
testa nova decisão do diretó
rio nacionaldasiglaemfavor 
do apoio da legenda à candi
datw-a à reeleição do prefeito 
de Belford Roxo (RJ), Wagui
nho (MDB), aliado do presi
dente Jair Bolsonaro na Bai
xada Fluminense. No docu
mento, que contava até a ma
nhã de ontem com mais de 
1.500 assinaturas, os petistas 
afirmam lamentar "que, por 

40 votos a 36, a máxima ins
tância dirigente de nosso 
partido tenha se recusado a 
reconsiderar decisão ele 
apoio à reeleição do prefeito 
de Belford Roxo, notório alia
do do bolsonarismo'~ 

Na semana passada, uma 
cartaassinada portodososex
presidentes do PT vivos com 
exceção de Lula (Olívio Du
tra, José Dirceu, José Genoí
no, TarsoGenro, Rica.rdoBer
zoini e Rui Falcão) ditigida à 
atual presidente Gleisi Hoff
mann já mostrava insatisfa
ção com o apoio a Waguinho. 
No começo do mês, o senador 
Flávio Bolsonaro (Republica-

nos-RJ) pa~tid pou de inaugu
ração de uma obra, bancada 
com recursos da União, em 
Belford Roxo, e disse que a 
mulher do prefeito, a deputa
da federal Da.niella do Wagui
nho (MDB-RJ), era integran
te da "nossa base de apoio no 
Congresso". Os três estavam 
juntos no palanque. 

O novo texto petista, agora 
endereçado ao diretório nad
onal, tem o apoio também de 
20 dos 53 deputados federais 
do partido. "Não é aceitável 
qualquer composição com re
presentantes formais ou in
formais do neofascismo, co
mo claramente estabelecem 

Agenda. Flávio e Waguinho (à direi ta) em caminhada por Belford Roxo. no Rio 

resoluções ele nosso 7º con
gresso e do próprio diretório 
nacional': afirma o manifesto. 

Articulador e defensor ela 
aliança, Washington Qua
quá, um dos vice-presiden
tes nacionais do PT, diz que 
a questão es tá encerrada 
após a nova decisão do dire
tório nacional . 

-É uma bobagem. Se esti
vessem fazendo trabalho de 
base, não se preocupariam 
com isso - disse Quaquá, 
que defendeu Waguinho: 
-Eie nãoéfascista. Nunca 

foi. Isso é uma mentira. É um 
prefeito que tem relação com 
o governo federal. Se fosse 
fascista, não teria apoiado o 

Janaína nega articulação para candidatura em SP 
Ala bolsonarista do PSL tenta emplacar deputado federal Luiz Philippe na disputa pela prefeitura no lugar de Joice Hasselmann 
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A deputada estadual Janaí
na Paschoal (PSL-SP) 

negou ter feito articulações 
para lançar sua candidatura 
à prefeitura de São Paulo no 
lugar da deputada federal 
Joice Hasselmann (PSL
SP). Janaína di sse que não 
existiu telefonema do presi
dente nacional do partido, 
Luciano Bivar, e nem pedi-

elos para que ela concorres
se ao pleito. 

"Não sou e não serei can
didata a prefeita de São Pau
lo. Entendo ser um cargo 
muito importante e honro
so, mas pretendo cumprir 
meu mandato!", escreveu 
em sua conta no Twitter na 
última te rça-feira. 

O GLOBO most!"ou ontem 
que a aproximação do PSL 
com o presidente Jair Bolso
naro já tem reflexos nas pré-

candidatmas a prefeito em 
São Paulo e no Rio. Em São 
Paulo, a ala bolsonarista do 
PSL tem defendido o nome 
elo deputado federal Luiz Phi
lippe de Orléans e Bragança 
na eleição. O parlamentar é 
próximo da militância con
servadora e tem simpatia da 
família Bolsonaro. 

Segundo interlocutores 
do PSL, Bolsonaro colocou a 
desistência ele Joice Hassel
mann da disputa como con-

apontadas pelo tribunal em 
número de processos perdi
dos. Ele já anunci ou sua pré
candidatma para prefeitura 
do município em 2020. No 
mesmo estado, o ex-prefeito 
de Pato Branco Roberto Vi
ganó (PDT) tem 10 proces
sos perdidos no TCE e tam
bém tentará neste ano a ree
leição para a prefeitura da 
cidade. O GLOBO procurou 
os dois ex-prefeitos, mas 
não conseguiu contato. 

LISTA ONLINE 
OTCE do Rio Grande do Sul 
foi o primeiro a implantar 
uma lista virtual que mostra 
os nomes e processos assim 
que finali zados, inclusive 
dos inocentados: 

- Quando há irregulari
dades mais graves, nem 
sempre são fruto de corrup
ção, mas também desperdí
cio g rande de recursos, fru
to ela incompetência ou má 
gestão. Com mais transpa
rência, o administrador tor
na-se mais zeloso na gestão 
-defende o ex-presidente e 
hoje conselheiro do Tribu
nal do Ri o Grande do Sul, 
Cezar Mio la. 

Com oadiamentodaselei
ções, políticos que comple
tariam em outubro os oito 
anos de inelegibilidade pre
vistos pela lei podem conti
nuar sendo considerados 
"fi cha-suja" até novembro. 
A questão tem sido alvo de 
discordância e ntre as áreas 
técnicas do TS E e o Ministé
rio Público Eleitoral. Para o 
MP, o adiamento não pode 
beneficiar os condenados. 

Lula- disse, se referindo à 
adesão elo atual prefeito ao li
de r petista no passado. 

Na reunião de segt.mda-fei
ra em que foi rejeitada a rea
bertura da discussão sobre o 
caso, a defesa da manutenção 
do apoio a Waguinho foi feita 
pelo presidente da Assem
bleia Legislativa do Rio, An
dré Ceciliano, que a~·gumen
tou que o PT tem, pelo país, 
indicativo de ali anças com 
PSL, DEM ePSDB. 

Presidente do partido no 
Rio, João Maurício garante 
que no estado não há ne
nhuma aliança com essas le
gendas, apesar de o partido 
ter aprovado uniões com 
outras siglas ele centro e 
centro- direita, como o 
MDB e o PL. Em Itaboraí,na 
região metropolitana do 
Rio, o partido apoiará Ma~-
celo Delaroli (PL), que este
ve com Bolsonaro nas elei
ções de 2018. O PT deve in
dicar o vice da chapa. 

dição para a sua reaproxi
mação da legenda. Para Jú
nior Bozzella, vice-presi
dente do PSL e coordenador 
de campanha de Joice, no 
entanto, a exigência não vai 
se cone retiza..r. 

A reaproximação de Bolso
naro com o PSL ganhou força 
na semana passada, após o 
presidente dizer em uma live 
que não poderia "investir 
100%" no Aliança, legenda 
que pretende fundar, e cogi
tou volta~· ao PSL, com o qual 
rompeu no final de 2019. Em 
resposta, Bivar classificou o 
comentário de Bolsonaro co
mo uma "gentileza': mas disse 
que ambos não chegaram efe
tivamente a tratar do assunto. 

-


