
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
JUÍZO DA 10ª ZONA ELEITORAL – ARAGUATINS (TO)

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600287-24.2020.6.27.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE
ARAGUATINS TO 
ASSUNTO: [Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo
- Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária] 
REQUERENTE: CLAUDIO CARNEIRO SANTANA, JUNTOS POR ARAGUATINS 15-MDB / 77-
SOLIDARIEDADE, COMISSAO PROVISORIA DE ARAGUATINS DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE DE ARAGUATINS TO 
IMPUGNANTE: #-DE VOLTA AO PROGRESSO 25-DEM / 14-PTB 
 
Advogados do(a) IMPUGNANTE: JORDANA SOUSA OLIVEIRA - TO10.260, MARESSA MARINHO DE
CARVALHO BARBOSA - TO10.216, PUBLIO BORGES ALVES - TO2365

 
SENTENÇA

 
I - RELATÓRIO 

Na origem, trata-se de pedido de registro de candidatura formalizado por CLAUDIO CARNEIRO
SANTANA e pela Coligação JUNTOS POR ARAGUATINS 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE, COMISSAO
PROVISORIA DE ARAGUATINS DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB,
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE ARAGUATINS TO, para
concorrer às Eleições Municipais de 2020. 

No prazo legal, a Coligação DE VOLTA AO PROGRESSO (25-DEM / 14-PTB) apresentou
impugnação à candidatura de CLAUDIO CARNEIRO SANTANA (ID 11010176), alegando que o impugnado
não atende às condições legalmente estabelecidas para a candidatura, pois, quando presidente da Câmara
Municipal de Araguatins, excedeu o limite de gastos previsto no inciso I do art. 29-A da Constituição Federal,
razão por que  “as prestações de contas de ordenador da Câmara Municipal de Araguatins – TO, foram
julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, através do Acórdão nº 993/2017 –
TCE/TO, publicado no BO nº 1983 em 15/12/2017”, sendo-lhe aplicado multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais). 

Afirma que “resta bem evidente a ausência de requisito de elegibilidade constante no art. 1º,
alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90”, pois, “pelo dispositivo legal, bastaria a rejeição das contas relativas
ao exercício de cargos ou funções públicas por irregularidade insanável, configuradora de ato doloso de
improbidade administrativa, para que fosse o pretenso candidato considerado inelegível por 8 (oito) anos,
contados a partir da decisão, desde que não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário”. 

Argumenta que “pode ser notado do Acórdão do TCE, que julgou as contas apresentadas
pelo Sr. Cláudio Carneiro, que o fator resultante da penalidade aplicada se deu em virtude da verificação
de irregularidades na gestão orçamentária da Câmara Municipal de Araguatins em 2011, em outros
termos, verificou-se que, conscientemente, os gastos realizados excederam o limite previsto na verba
orçamentária, sem que houvesse qualquer previsão legal, ferindo a própria Constituição Federal, posto
que o valor de gastos foi superior ao teto estipulado no art. 29-A, inciso I, da CF , deflagrando em
violação a Lei de Responsabilidade Fiscal.” 

Noticia que a decisão transitou em julgado em “em 01.10.2019, tornando a impugnada a partir
desta data inelegível pelo período de 08 (oito) anos, logo, até 01.10.2027”. Outrossim, “às vésperas do período
de registro de candidatura para as eleições de 2020, especificadamente no dia 28.08.2020 a impugnada ajuizou
Ação Revisional no Tribunal de Contas, objetivando a revisão da reprovada prestação de contas”, que “foi
recebida somente no efeito devolutivo e, posteriormente em razão do pleito eleitoral, foi deferido o efeito
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suspensivo do acórdão nº. 790/2014”. 
Afirma ser “inconteste a configuração da hipótese de inelegibilidade no presente caso, nos

termos da alínea ‘g’, do inciso I, do artigo 1º da LC 64/90, devendo, a presente impugnação, ser julgada
procedente para obstar que o Sr. CLAUDIO CARNEIRO SANTANA se aliste como candidato no pleito das
eleições que acontecerão neste ano.” 

Cita legislação e jurisprudência que entende socorrer a tese impugnante. 
Ao final requer o recebimento e processamento da impugnação, com a notificação do

impugnado para apresentar defesa no prazo legal e, ao final, pugna pela “total procedência da ação para que
seja INDEFERIDO O PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA do ora impugnado, devendo a sentença
produzir efeitos plenos, no sentido de que, ainda que em grau de recurso ou ao tempo de finalização do pleito,
posterior ao período eleitoral, tenha a sentença efeito ex-tunc”. 

Devidamente notificada (ID 13329643), a impugnada, por meio de sua advogada, compareceu
aos autos argumentando que o “dispositivo legal apontado como fundamento à presente Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura – AIRC, qual seja, o artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da LC nº 64/1990, pressupõe para
a configuração da inelegibilidade, ser preciso a cumulatividade dos 06 (seis) requisitos a seguir transcritos: 1.
prestação de contas em razão do exercício de cargos ou funções públicas; 2. julgamento e rejeição das contas
prestadas; 3. rejeição das contas por irregularidade insanável; 4. que a irregularidade insanável seja
caracterizada como ato doloso de improbidade administrativa; 5. que a decisão condenatória seja
irrecorrível e proferida por órgão competente para julgar as contas; e, 6. que a decisão não seja suspensa ou
não tenha sido anulada pelo Poder Judiciário”. 

Assevera que na “esteira das exigências legais, necessárias para a configuração da
inelegibilidade pela alínea “g” do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/1990, percebe-se a ausência do
preenchimento integral dos requisitos necessários a tanto, especificamente os relacionados a rejeição
das contas por irregularidade insanável e o afeto ao fato de que a irregularidade insanável seja
caracterizada como ato doloso de improbidade administrativa.” 

Sustenta “não estar caracterizada a hipótese de rejeição das contas por irregularidade
insanável e, muito menos; que propalada irregularidade se caracterize como ato doloso de improbidade
administrativa.” 

Aduz que, no caso em exame, verifica-se “a ausência de preenchimento integral dos 06 (seis)
requisitos cumulativos necessários a atrair a inelegibilidade prevista do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da LC nº
64/1990, posto não estarem presentes a irregularidade insanável, bem como não se caracterizar esta
como ato doloso de improbidade administrativa, porquanto, ressalte-se, mais uma vez, o Tribunal de
Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, através do voto condutor do Acórdão nº 993/2017, publicado no BO
nº 1983, datado de 15/12/2017, decidiu serem sanáveis as contas, bem ainda, explicitou a boa-fé do
Candidato Impugnado, Cláudio Carneiro Santana, o fazendo nos termos da legislação de regência, o artigo
81, § 2º, da Lei nº 1.284/2001”. 

Por fim, pugna pela improcedência da impugnação, com o consequente deferimento do registro
da candidatura da impugnada. 

Com vistas dos autos (IDs 15385329 e 15616993), o Ministério Público apresentou parecer pela
procedência da impugnação, indeferindo-se a candidatura de CLAUDIO CARNEIRO SANTANA ao cargo
majoritário de Prefeito de Araguatins, pela coligação “JUNTOS POR ARAGUATINS”, excluindo-se da disputa a
chapa majoritária admitida em convenção partidária. 

É o relatório. Decido. 
II - FUNDAMENTAÇÃO 

Como venho de relatar, trata-se de requerimento de registro de candidatura de CLAUDIO
CARNEIRO SANTANA, impugnado pela Coligação DE VOLTA AO PROGRESSO (25-DEM / 14-PTB),
alegando que o impugnado não atende às condições legalmente estabelecidas para a candidatura, pois,
quando presidente da Câmara Municipal de Araguatins, excedeu o limite de gastos previsto no inciso I do art.
29-A da Constituição Federal, razão por que  “as prestações de contas de ordenador da Câmara Municipal de
Araguatins – TO, foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, através do
Acórdão nº 993/2017 – TCE/TO, publicado no BO nº 1983 em 15/12/2017”, sendo-lhe aplicado multa no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), portanto, o impugnado estaria inelegível ante a ausência de requisito de
elegibilidade constante no art. 1º, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90. 
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 Elegibilidade diz respeito à aptidão de ser eleito, isto é, ao direito de o cidadão ser votado em
pleitos eleitorais. As condições de elegibilidade seriam, portanto, os requisitos legais e constitucionais que
tornam o cidadão apto a pleitear mandatos políticos. De outro lado, inelegibilidade é a situação jurídica
subjetiva de quem não reúne condições para ser eleito. Assim, para se alcançar o status de elegível é
necessária a conjugação de dois fatores: o preenchimento das condições de elegibilidade e a ausência de
causas de inelegibilidade. 

Qualquer cidadão que se proponha a exercer cargo público eletivo, antes de se proceder ao
registro de candidatura, deve demonstrar que preenche todas as condições de elegibilidade previstas no § 3º
do art. 14 da Constituição Federal, além de não incidir sobre sua pessoa nenhuma causa de inelegibilidade
prevista na Constituição e em lei. 

As causas de inelegibilidades de natureza constitucional (§§ 4º ao 7º da CF/88) e
infraconstitucional (Lei Complementar nº 64/90), visa proteger a probidade administrativa, a moralidade
para o exercício do mandato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 

No caso em exame, discute se o impugnado preenche ou não as condições de elegibilidade; e,
ainda, se não há causas de inelegibilidades que a alcance, em razão de o mesmo ter contas julgadas
irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE/TO, no Acórdão nº 993/2017 – TCE/TO,
publicado no BO nº 1983 em 15/12/2017, em razão da Prestação de Contas de Ordenador de 2011, quando
presidia a Câmara Municipal de Araguatins-TO. 

Para o deslinde da questão, mister analisar, a luz da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, a incidência da alínea “g” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
 verbis: 

“Art. 1º 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;” 

Segundo o preceito citado, são inelegíveis, para qualquer cargo, 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. 

É incontroverso que o impugnado CLAUDIO CARNEIRO SANTANA tivera suas contas relativas
ao exercício de cargo público, julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE/TO,
no Acórdão nº 993/2017 – TCE/TO, publicado no BO nº 1983 em 15/12/2017, em razão da Prestação de
Contas de Ordenador de 2011, quando presidia a Câmara Municipal de Araguatins-TO, o que, em tese, poderia
atrair a inelegibilidade de que trata a alínea g  do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90. 

Outrossim, nos termos do § 10 do art. 11 da Lei nº 9.504/1997, as condições de elegibilidade e
as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da
candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade. 

Tanto o Ministério Público quanto o próprio impugnado CLAUDIO CARNEIRO SANTANA 
noticiam que houve apresentação de Ação de Revisão em face do Acórdão nº 993/2017 – 2ª Câmara, exarado
nos autos de nº 2642/2012, tendo o Conselheiro SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR recebido
Ação de Revisão somente no efeito devolutivo. 

Em regra, segundo a jurisprudência da Justiça Eleitoral, a inelegibilidade pode ser afastada
quando concedido efeito suspensivo em recurso de revisão pelo tribunal de contas, haja vista afastar o
caráter irrecorrível do julgado. Vejamos: 

“RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÃO 2010. DEPUTADA FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA
DEFERIDO. REJEIÇÃO DE CONTAS. LC Nº 64/90, ART. 1º, I, g. AÇÃO DE REVISÃO.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO TCE. INELEGIBILIDADE SUSPENSA.
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DESPROVIMENTO.
1. Na espécie, a ação de revisão proposta no Tribunal de Contas do Estado, recebida com
efeito suspensivo, afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº
64/90.
2. Recurso ordinário desprovido.” (Recurso Ordinário nº 53181, Acórdão, Relator(a) Min. Dias Toffoli,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo  85, Data 09/05/2014, Página 47)
“Direito eleitoral. Agravo interno em recurso ordinário. Eleições 2018. Registro de candidatura
deferido. Deputado estadual. Efeito suspensivo concedido em recurso de revisão pelo tribunal de
contas. Inelegibilidade afastada. Desprovimento. [...] 2. A atual jurisprudência do TSE é no sentido
de que o recurso de revisão interposto perante o Tribunal de Contas, quando recebido com
efeito suspensivo, afasta o caráter irrecorrível do julgado e, por consequência, a
inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990. Precedentes.[...]” (Ac de 23.10.2018 no AgR-RO
060089125, rel. Min. Luís Roberto Barroso) 

E, ainda: 
“ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. DEFERIMENTO PELO TRE/RS. ALEGADA CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, g
, DA LC Nº 64/1990, COM AS ALTERAÇÕES DA LC Nº 135/2010. EFEITO SUSPENSIVO DADO
AO RECURSO DE REVISÃO PERANTE A CORTE DE CONTAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Requerimento de registro de candidatura formulado por deputado federal nas eleições de 2018, o
qual foi deferido pelo TRE/RS. 
2. Hipótese em que foi concedido efeito suspensivo, em 4.10.2018, por decisão de membro da
Corte de Contas em recurso de revisão, que susta os efeitos da decisão pela qual foram
rejeitadas as contas do candidato, de modo que elide a incidência da inelegibilidade da
mencionada alínea g. 
3. A compreensão desta Corte, nas eleições de 2018, firmou–se na linha de que a concessão do
efeito suspensivo em recurso de revisão é apta a afastar a incidência da inelegibilidade
prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990. Confirmou–se, assim, a orientação
firmada nas eleições de 2016, tendo em vista que se trata de interpretação que prestigia o direito
fundamental à elegibilidade (AgR–RO nº 0600891–25/AM, rel. Min. Luís Roberto Barroso, sessão de
23.10.2018). 
4. As razões recursais não trazem argumentos aptos a modificar a decisão agravada, a qual deve ser
mantida por próprios fundamentos. 
6.  Negado provimento ao agravo.”  (Recurso Ordinário nº 060062212, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/11/2018)
“Eleições 2016. Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidatura. Vereador. Rejeição
de contas públicas. 1. O recurso de revisão interposto no Tribunal de Contas recebido com efeito
suspensivo afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/90. Precedentes
[...] 3. O efeito suspensivo concedido pela Corte de Contas, ainda que em sede de recurso de
revisão, afasta o caráter irrecorrível do julgado e suspende os efeitos da decisão que rejeitou as
contas do candidato. Por consequência, também afasta a inelegibilidade da referida alínea g do
incido I do art. 1º da LC 64/90 [...] ”. (Ac de 16.11.2016 no AgR-REspe nº 11383, Rel. Min. Henrique
Neves.)  

Passamos a análise do caso. 
O impugnado teve contas, relativas ao exercício de cargo público, julgadas irregulares pelo

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE/TO, no Acórdão nº 993/2017 – TCE/TO, publicado no BO nº
1983 em 15/12/2017, em razão da Prestação de Contas de Ordenador de 2011, quando presidia a Câmara
Municipal de Araguatins-TO. 

Em 21 de setembro de 2020, Claudio Carneiro Santana, apresentou Ação de Revisão em
face do Acórdão nº 993/2017 – 2ª Câmara, exarado nos autos de nº 2642/2012, tendo o Conselheiro 
SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR recebido Ação de Revisão somente no efeito
devolutivo. 
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Portanto, a jurisprudência citada não socorre o impugnado. 
É certo que nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista na

alínea g do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90. Para incidência dessa inelegibilidade, necessária a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão proferida pelo órgão competente; b) irrecorribilidade
no âmbito administrativo; c) desaprovação das contas relativas ao exercício de cargos ou função pública em
razão de irregularidade: (i) insanável e (ii) equiparada a ato doloso de improbidade administrativa; d) prazo de
oito anos contados da decisão não exaurido; e) decisão não suspensa ou anulada. 

O impugnado teve contas, relativas ao exercício de cargo público, julgadas irregulares pelo
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE/TO, no Acórdão nº 993/2017 – TCE/TO, publicado no BO nº
1983 em 15/12/2017, em razão da Prestação de Contas de Ordenador de 2011, quando presidia a Câmara
Municipal de Araguatins-TO.  Portanto, no caso, a decisão fora proferida pelo órgão competente, qual seja:
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Ademais, trata-se de decisão irrecorrível no âmbito administrativo,
haja vista seu trânsito em julgado em 20/06/2020, conforme certidão Nº 1993/2020-SEPLE. 

Mister perquirir se as contas foram desaprovadas em razão de irregularidade: (i) insanável e (ii)
equiparada a ato doloso de improbidade administrativa.  Colhe-se do teor do voto que o impugnado CLÁUDIO
CANRNEIRO SANTANA foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em
razão de “Gastos do Poder Legislativo acima do estabelecido no art. 29-A, I, da Constituição Federal”,
pois, a “Câmara efetuou gastos de 7,31%, portanto, acima do limite constitucional de 7%”. Para casos que
tais, o Tribunal Superior Eleitoral sedimentou o entendimento no sentido de que “ante a realização de
despesas em montante superior ao previsto no art. 29-A, consubstancia vício insanável configurador de
ato doloso de improbidade administrativa” (Recurso Especial Eleitoral nº 44196, Acórdão, Relator(a) Min.
Luiz Fux, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 07/08/2017). 

Em trecho do voto prolatado pelo Ministro Luiz Fux no mencionado julgado, verificamos: 
“Apreciando a quaestio, consignei a existência de ato doloso de improbidade e a natureza insanável
dos vícios apurados consubstanciados em despesas em montante correspondente a 7,11% do
somatório da receita tributária e transferências, efetivamente realizadas no exercício anterior, em
desacordo com o art. 29-A, inciso 1, da Constituição de 1988, incluído pela Emenda Constitucional n°
25, de 2000. No tocante à extrapolação do limite constitucional, esta Corte desconsiderou o
argumento de insignificância do perceritual excedido (0,11%), sustentando, com precisão, que
aludida conduta encerra vício insanável configurador de ato doloso de má-gestão da coisa pública.
(...)
A partir dessas premissas fáticas, o Tribunal a quo reconheceu que o simples ultraje ao limite
previsto no art. 29-A, inciso 1, da Constituição4, ainda que no reduzido montante de 0,84%,
configuraria, a um só tempo, irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa.
Consoante afirmado, revela-se perfeitamente possível, sob o ângulo da atividade do magistrado nas
AIRCs, a formulação de juízo de valor acerca do caráter insanável dos vícios apontados e da
natureza dolosa (ou culposa) do ato reputado como ímprobo para fins de aferição do estado jurídico
de elegibilidade, não reverberando no - nem infirmando o - mérito do pronunciamento da Corte de
Contas.
Demais disso, há fortes razões substantivas que legitimam as conclusões a que chegou o TRE/SP: a
questão de fundo subjacente ao recurso especial eleitoral circunscreve-se a um panorama mais
abrangente relativo à gestão responsável das finanças públicas, em geral, e das municipais, em
particular.
De fato, a fixação de limites constitucionais para gastos em âmbito municipal, levada a efeito pelo
constituinte reformador em sucessivas reformas (EC5 no 25/2000 e n° 58/2009), ancorou-se na
necessidade premente de implantar uma política de responsabilidade fiscal nessas entidades, de
forma a reduzir, sobremaneira, a discricionariedade do gestor (no caso, Presidente da Câmara
Municipal) na realização de despesas do Poder Legislativo que, não raro, comprometiam a saúde
financeira da municipalidade, em razão do investimento em áreas pouco prioritárias, e, por
consequência, devastavam as contas públicas locais.
Dado o insuperável cenário de escassez, optou-se por um arranjo institucional de alocação de
recursos mais eficiente, consubstanciado na restrição ao total de despesas (art. 29-A, caput) e à
remuneração de pessoal do Poder Legislativo, inclusive quanto ao subsídio dos vereadores (art. 29,
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VI, dc art. 29-A, § 11), circunstância que evita, ou, ao menos, amaina, a promiscuidade oneômana
das Câmaras Municipais com gastos dessa natureza, a qual, à evidência, subtraía recursos
essenciais à manutenção dos serviços públicos básicos da edilidade.
A propósito, não se pode olvidar que a Proposta de Emenda à Constituição n° 15-A, gênese da EC
n° 25/20005, tramitava concomitantemente com o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, o que
corrobora, em vez de infirmar, essa preocupação com a gestão responsável dos recursos públicos
escassos.
Em termos práticos, isso significa que a manutenção da higidez fiscal dos entes federativos não
encerra mera liberalidade, mas, ao revés, consubstancia dever impostergável exigido aos detentores
de mandato eletivo, que, por gerir a res pública, não podem estar isentos de amarras, constitucionais
e legais, em sua atuação. O escrutínio das urnas não confere - e não pode conferir - a tais agentes
políticos um salvo-conduto ou um cheque em branco para procederem, a seu talante, à execução de
despesas para além dos limites estabelecidos constitucionalmente.
Endossar entendimento oposto não geraria os incentivos corretos para o aperfeiçoamento da gestão
fiscal e da execução responsável do orçamento dessas entidades, conforme preconiza os
balizamentos constitucionais e legais. Isso porque a aplicação das máximas da proporcionalidade e
da razoabilidade para aferir a existência in concrecto de dolo na transgressão aos arts. 29, VI, e 29-A
da Constituição instituiria um critério excessivamente subjetivo e casuístico de análise dessas
condutas, de sorte a estimular o gestor a proceder a gastos em patamares sempre próximos (a maior
ou a menor) dos limites estabelecidos, testando diuturnamente a tolerância decisória do Tribunal com
tais violações.
A fixação de standard objetivo no exame de ofensas aos tetos dos arts. 29, VI, e 29-A (i.e., a simples
contrariedade já configurar vício insanável e doloso de improbidade) empresta segurança jurídica,
previsibilidade e isonomia a todos os gestores no âmbito do Legislativo local, os quais terão plena
ciência ex ante acerca das condutas permitidas ou proscritas. Ao adotar esse critério, o recado dado
pela Justiça Eleitoral é cristalino: os Presidentes de Câmaras Municipais deverão ser mais
cautelosos e prudentes no controle dos gastos orçamentários, porque o ultraje aos limites
constitucionais, em qualquer percentual, ensejará irregularidade de natureza insanável caracterizada
como dolosa para fins de inelegibilidade. É a própria efetividade das normas constitucionais que
estão em jogo: ou bem referidas disposições são dotadas de imperatividade, força cogente, e,
portanto, de cumprimento compulsório, ou bem se apresentam como recomendações sem qualquer
força vinculante a seus destinatários. E essa última hipótese, por certo, não é a compreensão mais
adequada.
O respeito para com a Constituição, com a estrita observância dos rigorosos critérios para gastos no
Legislativo municipal, somente se verificará efetivamente quando os responsáveis pelas
extrapolações forem atingidos em sua esfera jurídica patrimonial (mediante a imputação de sanções
pecuniárias) e pessoal (mediante o reconhecimento de restrição à sua cidadania passiva). Do
contrário, indigitados preceitos ainda serão, infelizmente, vulnerados.
Mais: parâmetros objetivos repudiam eventuais voluntarismos decisórios, materializados em juízos
de proporcionalidade e de razoabilidade desprovidos de qualquer desenvolvimento analítico e
metodológico, recaindo, bem por isso, em achismos travestidos de fundamentação jurídica. A
consequência inescapável é desastrosa, por ocasionar mais insegurança e injustiças aos envolvidos,
e, no limite, por comprometer a própria credibilidade da Justiça Eleitoral, que terá decisões
conflitantes em situações bastante assemelhadas.
À luz dessas contingências, é imperioso que o Presidente da Câmara dos Vereadores não se
distancie dos limites impostos pela Constituição de 1988, sob pena de amesquinhar a teleologia
reitora da novel política de gastos na municipalidade.
No âmbito eleitoral, em especial nas impugnações de registro por alínea g, prestigiar essa política de
maior responsabilidade fiscal reclama uma postura fiscalizatória mais criteriosa por parte da Justiça
Eleitoral, sempre que se verificar a inobservância dos limites encartados nos arts. 29, VI, e 29-A. Dito
noutros termos, é defeso transigir com comportamentos desidiosos e irresponsáveis praticados pelos
Presidentes de Câmaras Municipais, que, sabidamente, tinham plena consciência das restrições
orçamentárias previamente estabelecidas e, ainda assim, ultrapassaram os limites impostos pela Lei
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Maior. Advogar tese oposta equivale a abrir uma fresta perigosa e deletéria para a realização de
despesas para além do que autoriza a Constituição.
É precisamente esse conhecimento anterior acerca dos limites e possibilidades de sua atuação que
denotam o dolo do pagamento a maior, levado a efeito pelos Presidentes das Casas Legislativas
locais, exorbitando os tetos constitucionais dos arts. 29, VI, e 29-A. Em hipóteses como essas, o
caráter doloso da conduta reputada como ímproba é presumido, de ordem a afastar, para sua
caracterização, qualquer análise a respeito do aspecto volitivo do agente que praticou o ato irregular.
Em suas razões, o Recorrente sustenta, ainda, a inexistência dos pressupostos caracterizadores da
alínea g (irregularidade insanável e ato doloso de improbidade), firme no argumento de que somente
teve suas contas rejeitadas em virtude de a Corte de Contas Paulista não considerar, para fins de
cálculo do limite do art. 29-A da Constituição de 1988, os valores recebidos a título de dívida ativa de
origem tributária e (ii) divergência jurisprudencial entre o acórdão vergastado e decisão proferida por
esta Corte no RO n° 2423-13ISP, de relatoria da Ministra Luciana Lóssio, PSESS em 10 /1012014.
Alega que, ao contrário da decisão objurgada, no acórdão paradigma o dolo da conduta
consubstanciada na extrapolação do limite previsto no art. 29-A, IV, da CRFB foi afastado em razão
da insignificância do limite ultrapassado (0,34%) e em virtude da alteração do entendimento do
TCE/SP que passou a não admitir a inclusão da receita da dívida ativa na composição da base de
cálculo do limite previsto no referido dispositivo constitucional.
Os argumentos aduzidos, todavia, não impressionam.
No que se refere à inclusão dos valores relativos à receita da dívida ativa na base de cálculo do
percentual constitucional previsto no art. 29-A, registro que não foi debatida no aresto vergastado,
circunstância que de per si obsta a sua apreciação na estreita via do apelo nobre especial, nos
termos do Enunciado da Súmula n° 282 do Supremo Tribunal Federal ('E inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada').
Esta mesma questão fundamentou a alegada divergência jurisprudencial entre o acórdão vergastado
e o RO no 2423-13/SP, ReI. Mm. Luciana Lóssio, e diante da acima constatada ausência de
prequestionamento, não conheço da divergência suscitada.
Melhor sorte não acode ao Recorrente quanto à alegada divergência jurisprudencial referente ao
aspecto volitivo do agente que praticou a conduta consubstanciada na realização de despesas que
exorbitam os tetos constitucionais do art. 29-A, porquanto esta Corte Superior tem entendimento
sedimentado, conforme minuciosamente demonstrado em linhas pretéritas, de que o caráter doloso
da referida conduta é presumido, decorrente da mera extrapolação do limite fixado pelo dispositivo
constitucional em questão.
Incide, no ponto, a Súmula n° 30 desta Corte Superior, a qual preconiza que: 'Não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral'.
Todo esse conjunto de fundamentos, destarte, desabona a pretensão do ora Recorrente, impondo,
em consequência, a manutenção das conclusões esposadas no aresto da Corte Regional Eleitoral
paulista.
Ex positis, nego seguimento ao recurso especial, com base no art. 36, § 61, do Regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral, mantendo, por via de consequência, o indeferimento da candidatura de
Francisco José Soldado”. 

A decisão transitou em julgado, em 20/06/2020, conforme certidão Nº 1993/2020-SEPLE. Por
consectário, o prazo de oito anos contados da decisão não se encontra exaurido. 

Por fim, decisão não se foi suspensa ou anulada por órgão competente. Não há notícias de que
o impugnado obteve anulação ou suspensão da decisão junto ao Poder Judiciário ou até mesmo junto ao
Tribunal de Contas do Tocantins. Ao contrário, em 21 de setembro de 2020, Claudio Carneiro Santana,
apresentou Ação de Revisão em face do Acórdão nº 993/2017 – 2ª Câmara, exarado nos autos de nº
2642/2012, entretanto, o Conselheiro SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR recebeu Ação de
Revisão somente no efeito devolutivo, isso, por conseguinte, não afasta a restrição de direito
(inelegibilidade), de modo que, nessa situação, o impugnado não está na plena fruição de seu jus honorum. 
III – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a impugnação do Registro de Candidatura de CLAUDIO
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CARNEIRO SANTANA para cargo de Prefeita de Araguatins, nas eleições de 2020, e consequentemente, 
INDEFIRO o registro de sua candidatura. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Transitado em julgado, arquive-se. 

Araguatins-TO, em 15 de outubro de 2020.
 

José Carlos Tajra Reis Júnior
Juiz da 10ª Zona Eleitoral – Araguatins/TO
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