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“Os filósofos concebem os afetos com que nos debatemos 

como vícios em que os homens incorrem por culpa própria. 

Por esse motivo, costumam rir-se deles, chorá-los, censurá-

los ou (os que querem parecer os mais santos) detestá-los. 

Creem, assim, fazer uma coisa divina e atingir o cume da 

sabedoria quando aprendem a louvar de múltiplos modos 

uma natureza humana que não existe. Com efeito, concebem 

os homens não como são, mas como gostariam que fossem. 

De onde resulta que, as mais das vezes, tenham escrito sátira 

em vez de ética e que nunca tenham concebido política que 

possa ser posta em aplicação, mas sim política que é tida por 

quimera ou que só poderia instituir-se na utopia ou naquele 

século de ouro dos poetas, onde sem dúvida não seria 

minimamente necessária. Como, por conseguinte, se crê que 

em todas as ciências que não têm aplicação, mormente a 

política, a teoria é discrepante da prática, considera-se que 

não há ninguém menos idôneo para governar uma república 

do que os teóricos ou filósofos”. 

(BARUCH DE ESPINOSA) 
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RESUMO 

 

Este trabalho visa a estudar os limites do controle da Justiça Eleitoral sobre as decisões dos 

Tribunais de Contas no julgamento de contas públicas a fim de declarar a inelegibilidade de 

candidatos a cargos eletivos. A Lei Complementar nº. 135/2010 (Lei da “Ficha Limpa”) deu 

nova redação à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº. 

64/90, de modo que é preciso delinear parâmetros claros que norteiem a jurisdição eleitoral 

sem desrespeitar as competências constitucionalmente asseguradas às Cortes de Contas. No 

primeiro capítulo, examina-se o papel dos Tribunais de Contas no arranjo institucional 

delimitado pela Constituição Brasileira de 1988 e a natureza jurídica de suas decisões no que 

se refere à fiscalização de gastos públicos pelos gestores em exercício de funções públicas, 

especialmente a respeito de sua relação com a função jurisdicional. No capítulo seguinte, 

problematiza-se a inelegibilidade estabelecida no art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90, com a nova 

redação dada pela LC nº. 135/2010, enquanto restrição ao direito fundamental político de 

disputar um pleito, percorrendo os requisitos indispensáveis à sua configuração: rejeição de 

contas, irrecorribilidade da decisão, detecção de irregularidade insanável, sua caracterização 

como ato doloso de improbidade administrativa e a inexistência de provimento judicial 

suspensivo. Enfim, no terceiro capítulo, procura-se estabelecer os limites do controle da 

Justiça Eleitoral sobre as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas com o objetivo de 

decretar a inelegibilidade de candidatos a cargos eletivos, a fim de se buscar uma correta 

aplicação do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90 no atual contexto democrático, a partir do estudo 

de temas como discricionariedade administrativa e judicial, conceitos jurídicos 

indeterminados, o pensamento filosófico de Espinosa e sua a repercussão no regime 

democrático como pano de fundo ao problema dos limites desta espécie de controle judicial. 

 

Palavras-Chave: Controle judicial; Tribunais de Contas; inelegibilidade. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to study the limits of control by Electoral Justice about the decisions of the 

Courts of Accounts in the judgment of public accounts in order to declare the ineligibility of 

candidates for elective office. The Complementary Law n. 135/2010 (“Clean Record Law”) 

gave new text to the hypothesis of ineligibility established under art. 1, I “g”, of 

Complementary Law n. 64/90, so it‟s necessary to delineate clear parameters to guide the 

electoral jurisdiction without violating the constitutionally guaranteed powers to the Courts of 

Accounts. The first chapter examines the role of the Courts of Accounts in the institutional 

arrangement delimited by the 1988 Brazilian Constitution and the legal nature of its decisions 

about the supervision of public spending by managers in exercising public functions, 

especially regarding his relationship with the judicial function. In the next chapter, it is 

problematized the ineligibility described in art. 1º, I “g”, of LC n. 64/90, with the new text 

given by LC nº. 135/2010, as a restriction of the fundamental political right to dispute an 

election, covering the essential requirements for its characterization: reject accounts, 

unappealable decision, detection of incurable irregularity that characterizes intentional act of 

administrative improbity and absence of suspensive court decision. Finally, in the third 

chapter, it is sought to establish the limits of judicial review of the Electoral Justice about the 

decisions handed by the Courts of Accounts in order to enact the ineligibility of candidates for 

elective office, for the purpose of to seek a correct application of art. 1º, I, “g”, of LC nº. 

64/90 in the current democratic context, from the study of topics such as administrative and 

judicial discretion, indeterminate juridical concepts, philosophical thought of Spinoza and its 

impact on the democratic system as a background to the problem of the limits of this kind of 

judicial review. 

 

Keywords: Judicial review; Court of Accounts; ineligibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o seu nascimento, a Lei Complementar nº. 135/2010 (Lei da “Ficha Limpa”) 

trouxe polêmicas e controvérsias jurídicas a respeito da sua vigência e validade. Declarada 

sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, as eleições municipais de 2012 

marcaram o primeiro pleito em que sua incidência e as alterações introduzidas na Lei 

Complementar n. 64/90 (Lei das Inelegibilidades) foram aplicadas pela Justiça Eleitoral para 

aferir eventuais inelegibilidades dos que pretendem concorrer a cargos eletivos. 

Uma das inovações, prevista na alínea “g” do inciso I do art. 1º da LC n. 64/90, é a 

exigência de que a desaprovação de contas públicas pelos Tribunais de Contas seja motivada 

por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, ao passo 

que, na redação anterior, era suficiente a simples desaprovação por irregularidade insanável. 

A alínea “g” historicamente tem sido o ponto nevrálgico da Justiça Eleitoral quanto ao 

exame das inelegibilidades e costuma fundamentar a maioria das impugnações de registro de 

candidaturas. Com a nova redação promovida pela LC n. 135/2010 na referida hipótese de 

inelegibilidade, os Tribunais de Contas ganham destacado papel como atores fundamentais 

para a aplicação adequada da LC nº. 64/90. 

Isso porque o exame pela Justiça Eleitoral da decisão dos Tribunais de Contas perfaz 

espécie de controle judicial sobre atos típicos da competência de outros órgãos da República, 

o que justifica a necessidade de uma análise mais aprofundada sobre os termos e limites dessa 

modalidade de intervenção judicial. 

Para tanto, é preciso revisitar o conceito de discricionariedade administrativa como 

fronteira da atuação judicial em tais casos, com a finalidade de perquirir sua adequação à 

discricionariedade de que dispõe o Conselheiro para julgar as contas dos agentes públicos e 

seus efeitos em face à caracterização da hipótese de inelegibilidade. O problema central é, 

pois, investigar até que ponto o Poder Judiciário pode adentrar o “mérito” das decisões 

emanadas dos Tribunais de Contas que ensejem eventual inelegibilidade, respeitando suas 

atribuições constitucionais e sem prejuízo da eficácia do art. 1º, I, “g”, da LC n. 64/90. 
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A importância de pesquisar os limites judiciais do controle dos julgamentos das Cortes 

de Contas reside exatamente na necessidade de se estabelecerem termos precisos que 

norteiem a Justiça Eleitoral para constatar a aludida hipótese de inelegibilidade com vistas a 

evitar interpretações que alijem abusivamente cidadãos do processo eleitoral ou mesmo 

permitam disputá-lo negligentemente, sob pena de vulnerar o regime democrático brasileiro. 

A escolha do tema também se deve à experiência deste autor como advogado na seara 

eleitoral, bem como no exercício de funções no Tribunal de Contas dos Municípios e do 

Estado do Ceará. A oportunidade de defender ou impugnar registro de candidatos a partir da 

inelegibilidade em questão, aliada à possibilidade de auxiliar na construção das decisões e 

julgados dos Tribunais de Contas, permitiram visualizar o problema, que se apresentava cada 

vez mais insolúvel, acerca da competência dos respectivos órgãos. 

Assim, o objeto de estudo desta dissertação não foi criado ou profetizado, ele 

simplesmente estava posto, e parecia clara a necessidade de se repensarem os limites da 

intervenção judicial operada pela Justiça Eleitoral nas decisões dos Tribunais de Contas, que, 

com a nova redação do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90, possibilitou ao Judiciário adentrar 

ainda mais a motivação das desaprovações de contas no reconhecimento da presente 

inelegibilidade. 

A ausência de critérios que orientassem minimamente a subsunção da norma ao caso 

concreto gerou uma inquietação que resultou nesta pesquisa, a qual visa pôr fim ao 

subjetivismo solipsista que permeia a interpretação do dispositivo legal em estudo. A margem 

de liberdade dos julgadores jamais poderá ser plena, um vez que discricionariedade judicial 

assim entendida carece de padrões de controle, situação incompatível com o ideal de Estado 

Democrático de Direito, em que poder e controle se apresentam como faces da mesma moeda. 

O problema central que será examinado no curso deste trabalho demandará uma análise 

interdisciplinar de diversos ramos da ciência jurídica, notadamente de Direito Constitucional, 

Direito Eleitoral, Direito Administrativo, Ciência Política, Hermenêutica, Filosofia do Direito, 

Epistemologia, Direito Processual, sem prejuízo de outras esferas pontualmente convidadas à 

discussão. A pluralidade de vertentes utilizadas na compreensão do objeto de estudo pode 

sugerir, à primeira vista, uma análise superficial e incapaz de verticalizar o estudo ora 

proposto. Contudo, acredita-se que a complexidade do problema que se ousa investigar exige 
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uma contextualização que leve a uma visão multidimensional de uma questão que só pode ser 

visualizada como um todo, seguindo orientação de Edgar Morin
1
: 

Efetivamente, a inteligência que só sabe separar fragmenta o complexo do mundo 

em pedaços separados, fraciona os problemas, unidimensionaliza o 

multidimensional. Atrofia as possibilidades de compreensão e reflexão, eliminando 

assim as oportunidades de um julgamento corretivo ou de uma visão a longo prazo. 

Sua insuficiência para tratar nossos problemas mais graves constitui um dos mais 

graves problemas que enfrentamos. 

Adotando essa metodologia que oferece um julgamento corretivo da realidade, na 

medida em que o trabalho intelectivo construído nas próximas páginas almeja não apenas 

reproduzir ou enfatizar a existência de um problema posto, mas, sobretudo, oferecer novas 

luzes sobre uma questão que atualmente parece não ter sido tratada com a atenção necessária 

e cujas consequências de sua perpetuação oferecem sérios riscos a conquistas democráticas 

consolidadas na República brasileira. Desse modo, considerando que “o conhecimento 

progride menos pela sofisticação, formalização e abstração dos conhecimentos particulares do 

que, sobretudo, pela aptidão a integrar esses conhecimentos em seu contexto global”
2
, este 

trabalho pretende estudar, como objetivos específicos, a natureza jurídica dos Tribunais de 

Contas, os requisitos necessários à configuração da norma estabelecida no art. 1º, I, “g”, da 

LC nº. 64/90 e os termos do controle que opera a Justiça Eleitoral sobre os julgamentos de 

competência das Cortes de Contas. 

Para verificar tais hipóteses, a metodologia utilizada caracterizou-se por ser um estudo 

descritivo-analítico, desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica, quanto ao tipo, 

mediante explicações embasadas em trabalhos publicados sob a forma de livros, revistas, 

artigos, publicações especializadas, jurisprudência, imprensa escrita e dados oficiais 

publicados na rede mundial de computadores, que abordassem direta ou indiretamente o tema 

em análise. 

Ademais, quanto à utilização dos resultados, a pesquisa é pura, na medida em que tem 

como único fim a ampliação dos conhecimentos acerca da matéria; quanto à abordagem, é 

qualitativa, pois busca apreciar a realidade do tema no ordenamento jurídico. 

No que tange aos objetivos, é descritiva, uma vez que visa a descrever, explicar, 

classificar, esclarecer o problema apresentado, e exploratória, almejando aprimorar as 

reflexões por meio de informações sobre o tema em foco. 

                                                 
1
 MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Tradução de Eloá Jacobina. 

9. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, p. 14. 
2
 Ibid., p. 24. 
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Dessa forma, a pesquisa se estruturou em três pilares, por meio de dois capítulos, nos 

quais se apresentam premissas necessárias ao aprofundamento do problema central, 

concentrado no último capítulo. 

No primeiro capítulo, examina-se o papel dos Tribunais de Contas no arranjo 

institucional delineado pela Constituição Brasileira de 1988 e a natureza jurídica de suas 

decisões no que se refere à fiscalização de gastos públicos pelos gestores em exercício de 

funções públicas, à luz da Constituição Federal 1988, especialmente a respeito de sua relação 

com a função jurisdicional. 

No capítulo seguinte, problematiza-se a inelegibilidade estabelecida no art. 1º, I, “g”, da 

LC nº. 64/90 com a nova redação dada pela LC nº. 135/2010, enquanto restrição ao direito 

fundamental político de disputar um pleito, percorrendo os requisitos indispensáveis à sua 

configuração: rejeição de contas, a irrecorribilidade da decisão, a detecção de irregularidade 

insanável, sua caracterização como ato doloso de improbidade administrativa e inexistência 

de provimento judicial suspensivo. 

Enfim, no terceiro capítulo, procura-se estabelecer os limites do controle judicial da 

Justiça Eleitoral sobre as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas com o objetivo de 

decretar a inelegibilidade de pretensos candidatos a cargos eletivos, a fim de se buscar uma 

correta aplicação do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90 no atual contexto democrático. Aqui, 

foram analisados temas como discricionariedade administrativa e judicial, conceitos jurídicos 

indeterminados, o pensamento filosófico de Espinosa e a repercussão no regime democrático 

como pano de fundo ao problema dos limites desta espécie de controle judicial. 
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1 TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

Neste primeiro capítulo, serão tratadas as questões atinentes aos Tribunais de Contas 

que auxiliem na compreensão de seu papel no arranjo institucional, notadamente seus 

fundamentos, sua natureza jurídica e as peculiaridades do exercício de sua função 

jurisdicional no controle externo da gestão pública.  

Inicialmente, pretende-se estudar como o advento de um Estado Social repercutiu na 

existência das Cortes de Contas, bem como sua íntima relação com o regime republicano, 

além de sua disciplina normativa na Constituição de 1988. 

Em seguida, será analisada a natureza jurídica deste órgão, atravessando a noção de 

controle externo, a dificuldade epistemológica de alocar os Tribunais de Contas em algum dos 

três clássicos Poderes do Estado e a sua autonomia institucional. 

Por fim, tratar-se-á da celeuma que envolve o exercício da função jurisdicional no 

âmago das Cortes de Contas, adotando um conceito que balize este estudo, defendendo-se a 

existência da jurisdição fora do Poder Judiciário e as características de uma eventual coisa 

julgada como atributo de suas decisões.  

 

1.1 Fundamentos 

Para melhor embasar a compreensão do papel dos Tribunais de Contas na ordem 

jurídica brasileira, não há como se desvencilhar de uma análise histórica da influência do 

Estado Social no papel que tais instituições desempenham no controle da Administração 

Pública. 

Da mesma forma, importa relacionar sua função com a estreita ligação com o regime 

republicano, forma de governo adotada pelo Brasil a partir da Constituição de 1891, e suas 

implicações, para, finalmente, traçar a disciplina normativa instaurada pela Constituição 

Federal de 1988, que rege atualmente os Tribunais de Contas no país. 

Analisando tais considerações sobre os fundamentos que justificam a existência e 

orientam a atuação deste órgão, será possível examinar sua natureza jurídica. 
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1.1.1 Estado Social  

 A contextualização de um tema, analisando o quadro fático no qual se delinearam seus 

acontecimentos históricos, permite uma compreensão, se não mais precisa, mais aprofundada 

da realidade, na medida em que é através do estudo da trajetória dos fatos que se extrai seu 

verdadeiro sentido. 

 Os vícios humanos, decorrentes da sua natureza imperfeita, tornam inescapáveis atos 

de corrupção e desvios de condutas praticados por agentes públicos, porquanto o Estado, 

naturalmente, sempre será composto por pessoas humanas. Por mais óbvio que esta 

proposição pareça, não é demais ressaltar a dimensão humana dos gestores públicos no 

contexto político atualmente vivenciado, marcado frequentemente pelo ódio irracional à 

política e aos políticos
3
. 

 Por essa razão, os agrupamentos humanos mais antigos sempre registraram sua 

preocupação em proteger o interesse público e a lisura dos gastos públicos, ainda que de 

forma incipiente. Assim, a trajetória percorrida pela sociedade desde a Antiguidade, passando 

pela Idade Média, até a Modernidade, revela a importância do movimento do 

constitucionalismo para a ascensão do controle externo como decorrência da consolidação da 

ideia de interesse público. Assim, o exame da conformação do Estado aos seus fundamentos e 

objetivos permite analisar o papel que os Tribunais de Contas desempenham na ordem estatal. 

 Sabe-se que três mil e duzentos anos antes de Cristo, no Egito, na Pérsia e na Fenícia a 

arrecadação de tributos era controlada por escribas. Na Grécia, visualiza-se a preocupação 

com o controle dos gastos públicos por meio da atuação dos legisperitos, que compunham um 

colegiado, embrião dos atuais tribunais de contas. Na cidade de Atenas, havia um colegiado 

constituído por dez oficiais (lojistas) a quem os administradores e funcionários públicos 

apresentavam suas contas
4
.  

 Todavia, com a transição da Idade Antiga para a Idade Média, o regime absolutista 

afastou o principal gestor público, isto é, o rei, de toda e qualquer responsabilidade social, 

política e jurídica perante a sociedade. Na perspectiva jurídica, é comum a doutrina 

administrativista fazer referência ao dogma da irresponsabilidade do Estado durante esse 

                                                 
3
 O tema será examinado detalhadamente no tópico 3.5. 

4
 MASCARENHAS, Michel. Tribunais de Contas e Poder Judiciário: o sistema jurisdicional adotado no Brasil e 

o controle judicial sobre atos dos tribunais de contas. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 62. 
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período, com base no princípio le roi ne peut mal faire
5
.  Do ponto de vista político e social, a 

filosofia do poder divino do rei desvinculava sua atuação do interesse público, na medida em 

que sua investidura no poder derivava da vontade de Deus e não da vontade do povo. 

 A prevalência da religião nas questões de Estado era marca característica da Idade 

Média que fatalmente repercutiria na conformação do poder político com os ideais religiosos 

da época. Este trabalho não defende a ideia segundo a qual a época medieval deve ser 

entendida como período das trevas e completa estagnação da filosofia - vide a contribuição de 

pensadores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que permanecem atuais -, porém 

é imperioso reconhecer a falta de racionalidade no exercício do poder estatal. 

 Logo, apenas com a chegada do Iluminismo e a passagem para a Idade Moderna 

passou-se a discutir com maior profundidade em que bases se sustentam o Estado e o poder 

político. A construção teórica predominante da época, que embasava a derrocada da ordem 

estatal fundada no regime absolutista, decorre do pensamento iluminista e seus expoentes, 

notadamente Montesquieu, Locke, Kant, e, em certa medida, conforme será devidamente 

explicado adiante, Rousseau. O racionalismo do século XVII atingiu seu auge com a queda da 

Bastilha. 

O pensamento desses filósofos, salvo Rousseau, é marcado pela índole liberal, 

porquanto concentram seus esforços intelectuais em salvaguardar, a todo custo, a liberdade do 

indivíduo em face do Estado. Dada a situação histórica, era compreensível e até necessário 

pensar nesse sentido. 

Isso porque a autoridade do monarca, titular do poder do Estado absolutista, não 

conhecia fronteiras, razão pela qual a grande preocupação teórica da época era exatamente 

limitar o poder estatal, visto até então como grande inimigo dos direitos dos cidadãos, com 

razão para tanto. 

Daí por que a experiência histórica sugeria uma antítese entre Estado e soberania que 

restringia a liberdade tão violada dos homens. O confronto entre o absolutismo do monarca e 

a liberdade do indivíduo é o ponto de partida do pensamento dos filósofos liberais desse 

período. 

                                                 
5
 O rei não pode fazer mal. Tradução livre. 
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A consolidação do Estado formal de Direito, ou Estado Burguês, oriundo da Revolução 

Francesa, deve a Locke e Montesquieu, principalmente, sua conformação de então, com base 

no dogma da separação dos poderes, que nada mais era do que uma tentativa de decompor o 

poder estatal com vistas a freá-lo.  

Enquanto Locke
6
 defendia que a renúncia à liberdade total dos homens no estado de 

natureza para se associarem sob um governo comum seria a preservação da propriedade, 

Montesquieu, ciente de que todo o poder tende a corromper-se e seus titulares tendem a 

abusar do seu emprego, engendrou um modelo de contrapesos visando à garantia da liberdade 

individual. 

Esse momento histórico, analisado sob o foco do constitucionalismo, representa o 

contexto de afirmação e consagração dos direitos fundamentais de primeira geração, ou das 

liberdades negativas, visto que traduz, na verdade, conduta de abstenção por parte do Estado. 

Não há como negar sua contribuição e importância histórica, que abriu caminho para o 

advento de um novo conceito de Estado, impulsionado pelas consequências que vieram a 

surgir com a consolidação daqueles ideais. 

Sua crise advém, inicialmente, no plano teórico. A Revolução Francesa, pautada no 

pensamento de Montesquieu e de Rousseau, resultou em modelo de Estado denominado como 

liberal-democrático, que encerra em si contradição que tentou ser mitigada com a vitória da 

burguesia. 

Se, por um lado, Montesquieu se preocupou em decompor o poder estatal, por outro, 

Rousseau apenas pretendeu em transferi-lo do rei ao povo.  

O que vai diferenciar Jean-Jacques Rousseau dos demais filósofos do Iluminismo é 

precisamente sua preocupação com o caráter de legitimidade necessário ao exercício do 

poder.  Sua obra “O contrato social” se inicia com a seguinte denúncia: “O homem nasceu 

livre, e por toda parte geme agrilhoado; o que julga ser senhor dos demais é de todos o maior 

escravo”
7
.  

                                                 
6
 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo: ensaio relativo à verdadeira origem, extensão e objetivo do 

governo civil. São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 92. 
7
 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou princípios do direito político. São Paulo: Martin Claret, 

2007, p. 21. 
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O contrato social rousseauniano funda-se, pois, na vontade geral (volonté générale), 

segundo a qual, e apenas com base na qual, será possível abrir mão da liberdade individual de 

todas as coisas, sem ser escravizado por um terceiro. Com o filósofo francês, ocorre a 

transmutação dos direitos naturais em direitos civis
8
. 

E isso se explica pelo seu contrato social, que consiste na premissa de que “cada um, 

enfim, dando-se a todos, a ninguém se dá; e como em todo sócio adquiro o mesmo direito que 

sobre mim lhe cedi, ganho o equivalente de tudo quanto perco e mais forças para conservar o 

que tenho”
9
. Assim, o indivíduo conservaria sua liberdade, na medida em que seria súdito 

unicamente em relação ao Estado, que representaria, na verdade, a síntese das liberdades 

individuais. 

Todavia, a democracia sustentada por Rousseau, que tinha como dogma a 

indivisibilidade da soberania popular, não se coadunaria com o pluralismo do poder defendido 

por Montesquieu. Embora a democracia e o liberalismo estivessem momentaneamente 

conciliados por ocasião de um novo Estado oriundo da Revolução Burguesa, era evidente que 

seus conceitos não eram sinônimos, mas expressavam uma relação dialética de tensão entre os 

valores de liberdade formal e de igualdade material, conceitos que adiante seriam mais bem 

aproximados. Paulo Bonavides
10

 avalia com exatidão o que significava a peremptória união: 

Antes, o político (o poder do rei) tinha ascendência sobre o econômico (o 

feudo). Depois, dá-se o inverso: é o econômico (a burguesia, o 

industrialismo) que inicialmente controla e dirige o político (a 

democracia), gerando uma das mais furiosas contradições do século XIX: 

a liberal-democracia. 

O Estado Liberal-Burguês, calcado em ideais como a neutralidade e o abstencionismo 

de Kant - o Estado gendarmiano - que se despia de qualquer responsabilidade na promoção do 

bem comum, começou a conhecer seu declínio com as novas revoluções do século XVIII. 

As mazelas sociais que resultaram desse modelo de Estado foram denunciadas e a ferida 

do capitalismo liberal foi exposta principalmente por Karl Marx, que propôs uma nova 

formulação do Estado, que também deve ser entendida como resposta ao contexto histórico 

vivenciado, assim como o foi o liberalismo frente ao absolutismo. Uma das grandes 

contribuições do filósofo alemão é, por exemplo, a constatação de que o capitalismo está em 

permanente autodestruição, de modo que as crises econômicas são enfrentadas pela burguesia 

                                                 
8
 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

9
 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. cit., p. 30. 

10
 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 55. 
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por intermédio de caminhos que conduzem a crises mais extensas, mais destrutivas, 

diminuindo os meios pelos quais podem ser prevenidas
11

. 

Mais tarde, Karl Polanyi, ao analisar a grande transformação que atravessava o mundo e 

as relações sociais do século XVIII ao século XX, expõe os “moinhos satânicos” da economia 

de mercado, da maneira que vinha sendo empreendida, que destruíram o antigo tecido social. 

Segundo Polanyi, “a filosofia liberal jamais falhou tão redondamente como na compreensão 

do problema da mudança”
12

. E a maior falha adviria de uma aceitação mística do progresso 

econômico, cujo ritmo deveria ser contido para salvaguardar o bem-estar da comunidade. 

Keynes
13

 cuidou de formular o que veio a ser chamado teoricamente de síntese 

keynesiana, desmistificando ilusões defendidas pelo pensamento liberal que fundamentara o 

modelo econômico-estatal do laissez-faire: 

Não é verdade que os indivíduos possuem uma “liberdade natural” prescritiva em 

suas atividades econômicas. Não existe um contrato que confira direitos perpétuos 

aos que tem ou aos que os adquirem. O mundo não é governado do alto de forma 

que o interesse particular e o social sempre coincidam. Não é administrado aqui 

embaixo para que na prática eles coincidam. Não constitui uma dedução correta dos 

princípios da Economia que o auto-interesse esclarecido sempre atua a favor do 

interesse público. Nem é verdade que o auto-interesse seja geralmente esclarecido; 

mais frequentemente, os indivíduos que agem separadamente na promoção de seus 

próprios objetivos são excessivamente ignorantes ou fracos até para atingi-los. A 

experiência não mostra que os indivíduos, quando integram um grupo social, são 

sempre menos esclarecidos do que quando agem separadamente. 

Eis o desmascaramento do que se escondia na realidade por detrás do pensamento que 

preconizava uma abstenção estatal. A suposta liberdade sustentava disfarçadamente a doutrina 

de apenas uma classe como sendo a de todas e conduzia a graves mazelas sociais, expondo os 

mais fracos economicamente ao arbítrio dos ricos, tal qual restou demonstrado especialmente 

com a primeira fase da Revolução Industrial. Conforme anota Bonavides, “a liberdade do 

contrato, a desumana espoliação do trabalho, os dolorosos métodos brutais de exploração 

econômica, a que nem a servidão medieval se poderia, com justiça, equiparar”
14

 era a real 

situação da maioria da população. 

Apesar da crítica e do modelo marxista não haverem se consolidado em face da crise do 

modelo liberal, sua contribuição para o advento de um novo modelo de Estado, o Estado 

Social, é inegável, na medida em que a consagração de direitos sociais, de segunda geração, 

                                                 
11

 MARK, Karl; ENGELS, Friederich. O manifesto comunista. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010, p. 19. 
12

 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000, p. 51. 
13

 KEYNES, John Maynard. O fim do “laissez-faire”. In: SZMRECSÁNYI, Tamás (Org.) Keynes (Economia). 

São Paulo: Ática, 1983, p. 113. 
14

 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 59. 
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ou liberdades positivas, não foi ato de benevolência da classe dominante burguesa, mas 

representou uma necessidade pela qual atravessou a burguesia para sobreviver ante as armas 

ideológicas postas nas mãos dos trabalhadores por Marx. 

E a expressão do novo modelo que estava por vir aconteceu primeiro na Constituição 

Mexicana de 1917 e na Constituição de Weimar, em 1919 e, no Brasil, na Constituição de 

1934. Daí em diante, a positivação de direitos sociais e mandamentos constitucionais que 

direcionam a ordem jurídica no sentido da afirmação de direitos fundamentais passou a ser 

prática generalizada nos países da Europa continental e da América Latina, sobretudo. 

O Estado social consistiria, pois, na superação da contradição entre a igualdade política 

e a desigualdade social. Sua manifestação se afigura, segundo Bonavides
15

: 

Quando o Estado, coagido pela pressão das massas, pelas reivindicações que 

a impaciência do quarto estado faz ao poder político, confere no Estado 

constitucional ou fora deste, os direitos do trabalho, da previdência, da 

educação, intervém na economia como distribuidor, dita o salário, manipula 

a moeda, regula os preços, combate o desemprego, protege os enfermos, dá 

ao trabalhador e ao burocrata a casa própria, controla as profissões, compra a 

produção, financia as exportações, concede crédito, institui comissões de 

abastecimento, prove necessidades, concede crédito, enfrenta crises 

econômicas, coloca na sociedade todas as classes na mais estreita 

dependência de sua influência a quase todos os domínios que dantes 

pertenciam em grande parte, à área de iniciativa individual, nesse instante, o 

Estado pode, com justiça, receber a denominação de Estado social. 

E, apesar de seus primeiros passos haverem se iniciado ainda há quase um século, 

havendo, em verdade, experimentado diversas configurações no decorrer do século XX, seu 

estudo permanece completamente atual, haja vista ser objeto de investigação da 

intelectualidade contemporânea ante as crises econômicas que o mundo atravessou 

recentemente enquanto vigorava um modelo preponderantemente (neo)liberal nos países mais 

afetados em 2008. 

Revela-se, assim, de grande atualidade e relevância proceder a uma discussão acerca do 

papel dos Estados sociais na contemporaneidade, especialmente depois das experiências 

observadas no decorrer do século XX, que permitem sua releitura a partir do novo paradigma 

social vivenciado. 

Isso significa que para atender e conciliar o papel do Estado em face à ordem social hoje 

vivida, o próprio direito precisa passar por uma reflexão filosófica que permita aparelhar o 

                                                 
15

 Ibid., p. 186. 



24 

 

Estado de maneira suficientemente capaz de cumprir sua missão afirmadora da liberdade 

material dos cidadãos
16

. 

Para atender a dimensão do Estado nos dias atuais, Gilmar Mendes e Paulo Gustavo 

Gonet Branco apontam que "não há Estado Social sem que haja também um Estado fiscal, são 

como duas faces da mesma moeda. Se todos os direitos fundamentais tem, em alguma 

medida, uma dimensão positiva, todos implicam em custos"
17

.  

As necessidades públicas previstas nos textos de constituições de Estados sociais, como 

saúde, educação, moradia, lazer, trabalho, segurança, previdência social, alimentação, 

assistência aos desamparados e proteção à maternidade e à infância, apenas para citar o rol 

não exaustivo do art. 6º da Constituição brasileira, representam o núcleo dos direitos 

fundamentais, tanto em sua dimensão individual quanto transindividual. 

E como satisfazer e concretizar tais direitos sociais demanda custos, o Estado há de 

ingressar na ordem econômica para tanto, inclusive criando um regramento jurídico para 

disciplinar a atividade financeira estatal, gênero no qual se inserem as ações de arrecadação 

ou tributação, a elaboração do orçamento e a despesa ou gasto público. 

Eis, pois, o papel que adquirem os Tribunais de Contas no cenário institucional do 

Estado, cuja importância na fiscalização e controle dos gastos públicos repercute, mais do que 

nunca, na materialização dos direitos fundamentais. 

Evidenciada a relação entre o Estado Social e os Tribunais de Contas, merece destaque 

agora analisar a influência do regime republicano na concepção de tais órgãos no arranjo 

constitucional brasileiro, cujos contornos serão explicitados no tópico seguinte como 

premissas de justificação do perfil jurídico no qual hão de ser compreendidas suas atividades 

e competências no ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                 
16

 Amartya Sen oferece novas bases para um capitalismo que atenda ao novo contexto social, no qual a dimensão 

da liberdade, anteriormente entendida como uma abstenção do Estado, clama, hoje, por uma dimensão 

afirmativa, deslocando a posição clássica da liberdade direcionada exclusivamente ao cidadão no sentido do 

Estado: “O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade: pobreza e 

tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos 

e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos. A despeito de aumentos sem precedências da 

opulência global, o mundo atual nega liberdades elementares a um grande número de pessoas – talvez até mesmo 

à maioria. Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a pobreza econômica, 

que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças 

tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso à água tratada ou saneamento 

básico” (Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 16-17). 
17

 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 1.491. 
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1.1.2 Regime Republicano 

A organização de uma comunidade sob a forma estatal remete necessariamente ao 

conceito de poder político, entendido por Bobbio
18

 como “a capacidade de um sujeito influir, 

condicionar e determinar o comportamento de outro indivíduo”. Logo, em detrimento dos 

indivíduos, a centralização das decisões políticas em determinadas instituições que 

manifestam e materializam os anseios sociais é característica inerente aos Estados.  

A superação da concepção hobbesiana
19

, na qual todos os homens tem o direito a todas 

as coisas na natureza, e cada um goza da faculdade de agir segundo sua razão e de acordo com 

sua verdade, implica a consagração do pressuposto maior firmado pelos contratualistas do 

Iluminismo: a renúncia do homem ao direito de todas as coisas em prol da harmonia da vida 

em sociedade. 

Nesse sentido, na esteira do pensamento de Weber
20

, o homem delega ao Estado o 

monopólio do uso legítimo da força, salvo em casos excepcionais
21

, como medida de 

consolidação dos Estados Contemporâneos, conceito atualmente adotado, inclusive, pela 

Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. 

Significa dizer que a organização da vida social se transforma em tarefa do Estado, que, 

pelo uso legítimo da força, tem o poder de impor condutas e comportamentos aos indivíduos 

abrangidos pela sua soberania. Daí nasce o papel coercitivo do direito, atrelado ao papel de 

garantir a execução das normas jurídicas e, em última instância, a vontade estatal. 

Feita esta breve introdução sobre o conceito de Estado, Paulo Bonavides
22

 esclarece que 

as formas de governo representam a “organização e funcionamento do poder estatal, 

consoante os critérios adotados para a determinação de sua natureza”, dentre os quais se 

destacam o número de titulares do poder soberano, o da separação de poderes e o dos 

princípios essenciais que animam as práticas governativas e o consequente exercício limitado 

ou absoluto do poder estatal. 
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No Brasil, a figura de Rui Barbosa merece ser lembrada quando se fala na incorporação 

do regime republicano pela primeira vez no país na Constituição de 1891. Paulo Bonavides
23

, 

porém, destaca sua indiferença ideológica à monarquia, à república, ao presidencialismo ou ao 

parlamentarismo, visto que o foco de sua luta era muito mais em favor do princípio federativo 

como condição para implantação de um constitucionalismo liberal-democrático, imbuído pelo 

espírito do constitucionalismo estadunidense. 

É verdade que assimilação acrítica dos ideais republicanos à época não foi capaz de 

resolver os graves problemas econômicos e sociais que assolavam o país na transição da 

forma de governo monárquica para republicana. Os anos da República Velha, tipicamente 

aristocrática, mostram com clareza os costumes patriarcais que dominavam o cenário político 

e a ausência de espírito público na condução das questões de interesse nacional. 

Apenas depois de revolução de 1930, aponta Bonavides, “deu-se o amanhecer 

consciente das preocupações de governo - e, por conseguinte, da iniciativa pública - para os 

problemas capitais de natureza econômica”
24

. Dali em diante, foi possível um 

amadurecimento da forma republicana e de seu significado democrático para a gestão pública. 

O sistema presidencialista de governo e o regime republicano, estabelecidos no texto 

constitucional de 1988, ainda foram postos em cheque em um plebiscito marcado para 7 de 

setembro de 1993, no qual caberia à população escolher entre o presidencialismo ou o 

parlamentarismo, e entre a república e a monarquia, ocasião na qual se confirmaram o 

presidencialismo e a república. 

Segundo a classificação aristotélica, distinguem-se as formas de governo em monarquia, 

aristocracia e república. A primeira se refere ao governo de um só; a segunda, ao governo de 

mais de um; e a terceira, ao governo em que o povo dirige os seus próprios interesses. 

Poderiam ser deturpadas em tirania, oligarquia e demagogia, respectivamente. 

Se Aristóteles preferiu separar em classes distintas república e aristocracia, 

Montesquieu
25

 conceitua o governo republicano como aquele em que o povo - democracia - 

ou parte do povo - aristocracia - conserva o poder, ao lado da monarquia, que significa o 
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governo de um só, mas por leis fixas e estabelecidas, e do despotismo, governo de apenas um 

e sem nenhuma submissão à lei. Aqui, a aristocracia seria espécie do gênero república.  

Darcy Azambuja
26

 acrescenta que na republica aristocrática o direito de eleger os órgãos 

que exercem o poder político assiste apenas a uma classe nobre e privilegiada, ao passo que 

na republica democrática o direito de eleger e de ser eleito é garantido a todos os cidadãos 

universalmente, uma vez atendidas as exigências legais
27

. 

Dalmo de Abreu Dallari esclarece que “a república, que é a forma de governo que se 

opõe à monarquia, tem um sentido muito próximo do significado democracia, uma vez que 

indica a possibilidade de participação do povo no governo”
28

.  Isso porque sua consolidação 

deriva principalmente das lutas contra a monarquia absolutista e em favor da soberania 

popular no século XVIII
29

. 

Não obstante a forma republicana de governo não ser uma cláusula pétrea na vigente 

ordem constitucional, ao contrário da forma federativa de Estado, sua violação é tão grave que 

enseja intervenção federal nos entes federativos que a desrespeitarem, a teor do art. 37, VII, a 

da Constituição
30

. 

A identificação formal de uma república geralmente é percebida na separação e na 

coexistência dos três poderes nos governos constitucionais, mas seu conteúdo nuclear é bem 

mais abrangente. Consoante leciona José Afonso da Silva
31

: 

Isso significa que a forma republicana implica a necessidade de legitimidade 

popular do Presidente da República, Governadores de Estado e Prefeitos 

Municipais (arts. 28, 29, I e II, e 77), a existência de assembléias e câmaras 

populares nas três órbitas de governos da República Federativa (arts. 27, 29, I, 44, 

45 e 46), eleições periódicas por tempo limitado que se traduz na temporariedade 

dos mandatos eletivos (arts. Cits.) e, consequentemente, não vitaliciedade dos 

cargos políticos, prestação de contas da administração pública (arts. 30, III, 31, 34, 

VII, d, 35, II, e 70 a 75). 

Com base nestas explicações, é fácil averiguar a relação da república com os Tribunais 

de Contas. A legitimidade do Estado assentada na vontade popular e nele pautada, que 

                                                 
26

 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 4. ed. São Paulo: Globo, 2008, p. 241. 
27

 Apesar da proclamação da república no Brasil, menos pessoas tinham direito a voto em relação à época do 

voto censitário durante o regime imperial, haja vista que o sufrágio era garantido apenas aos homens maiores de 

21 anos e alfabetizados. 
28

 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 228. 
29

 Em 1789, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão já estabelecia no seu art. 15 que “a sociedade tem 

o direito de pedir conta a todo agente público de sua administração”. 
30

 Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a observância 

dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 
31

 SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 103-104. 



28 

 

remonta à própria origem etimológica da palavra república (dos gregos, res publica – coisa 

pública), resulta na necessária prestação de contas da Administração Pública. 

Dalmo de Abreu Dallari
32

, por sua vez, elege como as principais características da 

república e que justificam seu prestígio nos dias atuais a temporariedade, a eletividade e a 

responsabilidade. Quanto ao último traço distintivo, sua compreensão representa o dever de 

prestar contas de sua orientação política, ou ao povo diretamente ou a um órgão de 

representação popular. Contudo, forçoso admitir que o contexto histórico e social enseja 

peculiaridades do regime republicano, mas que não desfiguram sua essência. 

Em suma, a república implica a vinculação do exercício do poder político ao interesse 

público, não havendo espaço para decisões ou escolhas arbitrárias. 

Por isso, o outro lado da moeda do Estado Republicano é o controle. Outrora colocados 

em situação de antagonismo, pois quanto maior o poder menor o controle e vice-versa, 

atualmente poder e controle se complementam no arranjo institucional da atuação estatal. A 

ideia já defendida por Montesquieu, segundo a qual quem goza do poder tende a dele abusar, 

foi o ponto de partida para que surgissem mecanismos que criassem limites e freios para o 

exercício do poder.  

À luz de tais considerações, resta evidente que o dever de os agentes públicos prestarem 

contas perante a sociedade é corolário necessário da forma de governo republicana, adotada 

pelo art. 1º da Constituição Federal de 1988. Os Tribunais de Contas, assim, ostentam o 

fundamento republicano como razão de ser no arranjo institucional brasileiro. 

  

1.1.3 Tribunais de Contas na Constituição Federal de 1988 

O estudo normativo dos Tribunais de Contas a partir da Constituição Federal de 1988 

revela que, a exemplo das constituições anteriores, o Tribunal de Contas da União foi inserido 

no capítulo relativo ao Poder Legislativo, com o objetivo de auxiliar o Congresso Nacional na 

tarefa de realizar o controle externo das receitas e despesas e da execução orçamentária. 

Não obstante seu enquadramento institucional entre os Poderes da república vir a ser 

melhor estudado no subtópico 1.2.3, cabe neste momento detalhar os termos impostos pela 
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Constituição ao Tribunal de Contas da União, que, segundo art. 75, aplicam-se, no que 

couberem, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do 

Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Portanto, os 

comentários tecidos quanto ao Tribunal de Contas da União, neste particular, abrangem 

necessariamente os demais Tribunais de Contas. 

A Constituição Federal traz as diretrizes basilares sobre competência
33

, atribuições, 

estrutura e composição do Tribunal de Contas da União, a serem obedecidas, tanto quanto 

possível, nas Cortes de Contas estaduais e municipais. Segue, assim, as competências e 

atribuições elencadas no art. 71: 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante 

parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu 

recebimento; 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles 

que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 

erário público; 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 

qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas 

e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento 

em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 

ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 

concessório; 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 

de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas 

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no 

inciso II; 

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social 

a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito 

Federal ou a Município; 

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de 

suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de 

auditorias e inspeções realizadas; 

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade 

de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, 

multa proporcional ao dano causado ao erário; 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao 

exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à 

Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 
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XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

Segundo evidenciado no item 1.1.1, a função precípua do atual Estado é a consecução 

dos direitos fundamentais, sobretudo por meio de políticas públicas que assegurem sua 

efetividade. A partir daí, surge a primeira competência das Cortes de Contas: emitir parecer 

prévio na apreciação das contas anuais do Chefe do Poder Executivo (art. 71, I). Aqui, a 

competência do Tribunal de Contas para analisar a prestação de contas anual é apenas 

auxiliar, uma vez que, a teor do art. 49, IX, da Constituição Federal, cabe ao Congresso 

Nacional decidir sobre as contas do Presidente da República. 

Isso porque as despesas públicas realizadas pelo Executivo dependem de autorização 

prévia do Legislativo, a cada ano, por meio da lei do orçamento. Logo, apenas o próprio 

Legislativo tem a última palavra para verificar se sua autorização de despesa foi efetivamente 

cumprida pelo gestor do dinheiro público. Frise-se que o parecer prévio emitido pela Corte de 

Contas se revela como peça fundamental da análise pelo respectivo Poder Legislativo da 

federação, visto que eminentemente técnico e fundado em matéria contábil, não, sendo, 

todavia, vinculante. 

Significa que, ainda que o parecer prévio sugira a desaprovação das contas, o 

Legislativo pode entender por aprová-las, bem como pode desaprovar as contas quando o 

parecer opinar pela sua aprovação
34

. No momento oportuno, será discutido se o parecer prévio 

é suficiente para configurar a hipótese de inelegibilidade objeto deste trabalho. 

A competência que certamente mais consome os trabalhos das Cortes de Contas está 

prevista no art. 71, II, que trata da competência para julgar as contas de gestão de todo aquele 

responsável pela gerência do dinheiro público e que atue como ordenador de despesa. Ao 

contrário do inciso I, não cabe ao Tribunal emitir apenas parecer prévio para subsidiar e 

sanear o processo para análise final por outro órgão.  

A amplitude do dispositivo em questão alcança não apenas o destinatário público, mas 

também o privado que administra recursos públicos, sendo suficiente, para ensejar a 

responsabilidade de prestar contas, receber, gastar ou guardar dinheiro público. Tal dispositivo 

revela a atividade desenvolvida pelo Tribunal de Contas que consubstancia sua competência 

principal, visto que lhe cabe, em última instância, a decisão sobre a regularidade ou 
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irregularidade das contas analisadas. 

Merece ser ressaltado que, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas para 

emitir apenas parecer prévio, nos moldes do art. 71, I, o Chefe do Poder Executivo, por vezes, 

pratica atos típicos de gestão, para além da simples execução da lei orçamentária, sujeitando-

se, portanto, à competência do art. 71, II. Neste caso, suas contas serão julgadas, em última 

instância, pelo próprio Tribunal de Contas e não pelo Poder Legislativo. 

Além disso, de acordo com o art. 71, III, o exame da legalidade dos atos de admissão de 

pessoal, aposentadorias, reformas e pensões compete constitucionalmente aos Tribunais de 

Contas. À exceção dos cargos de provimento em comissão, cabe às Cortes de Contas registrar 

a admissão de pessoal no serviço público à luz da legalidade que rege o ato. Da mesma forma, 

o registro dos atos de aposentadoria, pensões e reforma passa pelo crivo do Tribunal de 

Contas, inclusive para reformar o montante fixado pelo órgão de origem, caso entenda 

incompatível com sua legalidade.  

Se for verificado que o ato sujeito a registro não se amolda à legalidade, pode o 

Tribunal, além de não registrar o ato, determinar prazo para que o órgão ou entidade ao qual 

está vinculado o servidor adote as medidas necessárias para sanar a ilegalidade. Nesse sentido, 

o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a Administração Pública está completamente 

vinculada ao pronunciamento do Tribunal, uma vez que “a aposentadoria é ato administrativo 

sujeito ao controle do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para 

examinar a legalidade do ato e recusar o registro quando lhe faltar base legal”
35

.  

É comum, ainda, que os Tribunais de Contas realizem inspeções e auditorias de ofício, 

segundo indica o art. 71, IV, nos sujeitos passíveis de responsabilização perante sua alçada. 

Além de atenderem às solicitações do Poder Legislativo, a Corte de Contas tem a faculdade 

fazer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial in loco do órgão 

ou entidade fiscalizado. 

Não obstante as competências estabelecidas nos três primeiros incisos do art. 71 

evidenciarem que a atuação do Tribunal de Contas costuma se dar somente após a efetuação 

de despesa pública, o inciso IV prevê a possibilidade de uma atuação prévia e de iniciativa do 

próprio Tribunal. Em sendo constatada alguma irregularidade na ocasião da inspeção, deve ser 
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assinalado prazo para que o responsável tome as providências apropriadas ao seu saneamento, 

com a imediata comunicação do fato ao Poder Legislativo. 

O inciso V traduz apenas o esclarecimento quanto à competência para fiscalizar as 

contas das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, entendimento que 

poderia ser assimilado em decorrência do inciso II. 

De igual sorte, o inciso VI elucida que os recursos repassados pela União a Estados, 

Distrito Federal ou Municípios ou pelos Estados aos Municípios, mediante convênio, ajuste, 

acordo ou instrumento congênere, estará sujeito à prestação de contas no Tribunal. O destaque 

desta competência se deve à prática corriqueira que envolve a celebração de convênios entre 

as entidades da federação cujo objeto versa sobre repasse financeiro. 

Em face de gritante diferença econômica que existe principalmente entre Municípios e 

União, a celebração de convênios é muitas vezes a salvação para as populações mais carentes 

de municípios paupérrimos, geralmente no interior dos Estados, sustentados quase que 

exclusivamente pelo Fundo de Participação dos Municípios. Por isso, os recursos recebidos 

por intermédio de convênios devem ser aplicados exclusivamente para o objeto nele pactuado 

e ficam sujeitos à prestação de contas. 

Como órgão auxiliar do Poder Legislativo, resguardada sua autonomia, futuramente 

explorada, cabe aos Tribunais de Contas prestar ao Poder Legislativo as informações 

solicitadas pertinentes ao controle externo da Administração Pública, de acordo com o art. 71, 

VII. 

Por fim, os incisos VIII, IX, X e XI cuidam do modus operandi do Tribunal para 

assegurar sua competência e garantir a eficácia de suas decisões. Compete-lhe, pois, aplicar 

multa proporcional ao dano eventualmente causado ao erário, na forma da lei orgânica que 

regulamente o Tribunal (art. 71, VIII, CF/88); fixar prazo para que o órgão ou entidade adote 

as providências necessárias ao cumprimento da lei (art. 71, IX, CF/88); sustar, caso não 

atendido, a execução do ato impugnado (art. 71, X, CF/88); e representar ao Poder 

competente a irregularidade ou abuso apurado, notadamente ao Ministério Público. 

Por sua vez, o art. 73 da Constituição Federal preceitua que o Tribunal de Contas da 

União será composto por nove Ministros, ao passo que os Tribunais de Contas dos Estados e 

dos Municípios, na forma do art. 75, parágrafo único, terão sete Conselheiros, segundo 
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disposição da respectiva Constituição estadual. 

Os critérios para nomeação seguem no art. 73, §1º: mais de trinta e cinco e menos de 

sessenta e cinco anos de idade (inciso I); idoneidade moral e reputação ilibada (inciso II); 

notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração 

pública (inciso III); mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade 

profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior (inciso IV). 

Destaque-se que os aludidos requisitos guardam simetria em relação aos cargos de Ministro 

do Poder Judiciário. 

Por sinal, o Poder Judiciário pode analisar o atendimento ou não dos critérios de 

nomeação dos Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas, como o fez através do voto 

do Ministro Paulo Brossard, em que o Supremo Tribunal Federal anulou a nomeação de dois 

conselheiros do Tribunal de Contas do Tocantins
36

. 

Quanto ao processo de nomeação, o art. 73, §2º impõe que os Ministros do Tribunal de 

Contas da União sejam escolhidos “um terço pelo Presidente da República, com aprovação do 

Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público 

junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de 

antiguidade e merecimento” (inciso I) e dois terços pelo Congresso Nacional (inciso II). 

A respeito do inciso I, sua interpretação deve ser no sentido de que das nove vagas para 

Ministro do Tribunal de Contas da União, compete ao Presidente da República escolher três, 

sendo uma entre os membros do Ministério Público que atuam naquela Corte, uma entre os 

auditores que integram o corpo de servidores concursados para o cargo de auditor, e outra de 

livre escolha, desde que atendidos os requisitos do art. 73, §1º. A indicação para as demais 

seis vagas caberia, matematicamente, ao Congresso Nacional. 

Ocorre que, como os Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios possuem sete 

membros e a proporção estabelecida pela Constituição Federal de 1988 não resulta em um 

número inteiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu a matéria estabelecendo que quatro vagas 

seriam de indicação do Poder Legislativo e três do Poder Executivo, exatamente para atender 

a alternância das três origens das nomeações que cabem ao Governador. 
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Finalmente, os membros dos Tribunais de Contas terão as mesmas garantias, 

prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de 

Justiça, por força do art. 73, §3º, da Constituição Federal, o que garante a autonomia 

necessária ao desenvolvimento de suas funções constitucionais. 

Portanto, após demonstrada a disciplina normativa acerca dos Tribunal de Contas da 

União na Constituição Federal, aplicada analogicamente aos tribunais regionais, cumpre 

enfrentar o debate sobre sua natureza jurídica.  

 

1.2 Natureza jurídica 

Definir a natureza jurídica dos Tribunais de Contas não é tarefa fácil para nenhum 

estudioso do tema. Considerando o Título IV da Constituição Federal, referente à organização 

dos Poderes, o Tribunal de Contas está consignado na Seção IX (Da Fiscalização Contábil, 

Financeira e Orçamentária), vinculado ao Capítulo I, intitulado “Do Poder Legislativo”. 

Dificulta ainda mais sua classificação, a redação do caput do art. 73 do texto constitucional, 

que, preceitua que o Tribunal de Contas da União tem “jurisdição” em todo o território 

nacional, gerando a permanente controvérsia sobre o exercício da função jurisdicional na sua 

competência. 

Segundo a literalidade da Constituição, o Tribunal de Contas da União é órgão de 

controle externo auxiliar do Poder Legislativo, que exerce jurisdição em todo território 

nacional. A aparente confusão que pode ensejar a interpretação oriunda da redação da 

Constituição, ao fazer referência a um órgão de controle externo com jurisdição, atrelado ao 

Poder Legislativo, merece melhor análise, com vistas a que se trace, com clareza, a natureza 

jurídica das Cortes de Contas. Para tanto, uma consideração de ordem epistemológica há de 

ser explicitada. 

  

1.2.1 Limitações epistemológicas aos conceitos científicos 

Para firmar as premissas sobre as quais se fundam o raciocínio ora desenvolvido, adota-

se a teoria crítica de Kant
37

 sobre a relação do ser humano com a realidade, segundo a qual, 
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suscintamente, existiria uma realidade fora do homem, mas que esta somente poderia ser 

percebida por meio dele, ou seja, da razão.  

Portanto, aqui, na esteira de Kant e Popper, refuta-se o idealismo em sua acepção que 

dispensariam os sentidos e a percepção para se alcançar o conhecimento. Popper propõe 

“aceitar o realismo como a única hipótese sensata – como uma conjectura para a qual nunca 

se ofereceu uma alternativa sensata”
38

, pois, em razão de o idealismo ser irrefutável, ele é 

indemonstrável.  

Hessen aduz, como síntese e ponto de vista intermediário entre dogmatismo e ceticismo, 

a teoria do criticismo kantiana, destacando que, “quanto à questão sobre a possibilidade de 

conhecimento, o criticismo é o único ponto de vista correto”
39

, assim considerado na sua 

perspectiva geral para o reconhecimento da teoria do conhecimento como disciplina filosófica 

autônoma e fundamental. 

É importante destacar esse aspecto para adentrar o cerne deste trabalho, visto que o 

reconhecimento de uma realidade autônoma que apenas pode ser apreendida subjetivamente 

pelo homem implica consequências que se afiguram essenciais para o problema que se 

pretende explorar. E a que se mostra mais pertinente para o presente estudo é apontada por 

Kant
40

, a respeito do espaço que ocupa o conhecimento que se inicia com a experiência, mas 

dele não deriva (juízo a priori). 

Significa dizer que, se, por um lado, o conhecimento precisa atravessar os sentidos 

humanos, por outro existem decorrências dos conhecimentos produzidos pelo homem que 

ostentam sua própria lógica ou autonomia. Karl Popper
41

 cita o exemplo dos números primos 

como uma dimensão da matemática que, apesar de ser uma criação humana, possui um padrão 

que lhe é próprio e o homem não pode interferir.  

O conhecimento se inicia a partir da percepção e dos sentidos com a realidade, mas, na 

medida em que se conhece pela da razão, problematiza-se o objeto e é revelado um 
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diagnóstico mais aprofundado da realidade, que ultrapassa o subjetivismo ou, pelo menos, 

dele se distancia. 

Eis o ponto de partida para iniciar a distinção do conhecimento científico em relação ao 

senso comum enquanto formas de apreensão da realidade, com a finalidade de, uma vez 

firmadas suas diferenças, apontar a limitação epistemológica que importa para o presente 

estudo. 

Associando-se a Marques Neto
42

, não convém adotar terminologias como conhecimento 

vulgar ou pré-científico devido à carga discriminatória que acompanha tais expressões, 

levando a crer que o senso comum traduz atraso ou um estágio inicial do conhecimento 

científico. Na verdade, são apenas formas diferentes de conhecer a realidade, ambas com suas 

limitações. 

O senso comum designa, portanto, “aquele tipo de conhecimento eminentemente prático 

e assistemático que rege a maior parte das nossas ações diárias”
43

. Funda-se na premissa de 

que o conhecimento verdadeiro é resultado exclusivamente da observação da realidade, pois 

haveria uma fiel reprodução dos fatos.  

Sua segurança e confiabilidade derivam da ratificação do que foi observado por outras 

pessoas e, por isso, Marques Neto revela que é “de um consenso de opiniões, que o 

conhecimento retira sua veracidade”
44

. Sua assistematicidade deve ser entendida pela falta de 

nexo com outros ramos do conhecimento, “aos quais não se integra para com eles constituir 

um corpo de explicações lógicas e coerentes”
45

.  Além disso, é ambíguo, porquanto comporta, 

sob a mesma terminologia, diferentes fenômenos da realidade. É também empírico, na medida 

em que não há teorização sobre o que é observado, pois o conhecimento permanece adstrito 

aos dados perceptivos. Por fim, é casual uma vez que depende dos acontecimentos fáticos 

para ser adquirido. 

Sua definição, segundo Aftalión, Vilanova e Raffo, é abrigada na ideia de “mundillo 

familiar”, conceituado como “la circunstancia en la cual el hombre vive y sobre la cual tiene 
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cierto conocimiento o saber”
46

. Os autores espanhóis dividem a forma de conhecimento do 

“homem comum” com base na practognosis e na opinião. Enquanto o primeiro conceito cuida 

do saber inerente às ações humanas, implícitos em um fazer mais ou menos eficaz, o segundo 

trata de um saber explícito, que reside nas palavras que o homem fala sobre o mundo, 

podendo estar certo ou não. 

A respeito do senso comum na perspectivia practognóstica, isto é, considerando seu 

caráter instintivo, algumas observações merecem ser destacadas a fim de começar a 

sedimentar uma fronteira com o saber científico. 

Popper classifica o processo de conhecimento em três fases: indicação do problema, 

aplicação do método da tentativa e erro, e eliminação. Contudo, mesmo seres biologicamente 

bem menos complexos que o ser humano, como as amebas, também passam por essas fases 

que pautam seu comportamento na natureza. 

Por isso, seria necessária a indicação de uma quarta etapa para diferenciar o ser humano 

dos demais animais quanto ao seu potencial para conhecer cientificamente: a criação de um 

novo problema, a partir do qual recomeçaria o ciclo formulado anteriormente. 

O caráter científico residiria, assim, no juízo crítico empregado em relação ao método 

de tentativa e erro, de forma a abreviar e antever os problemas que adviriam. Nas palavras do 

filósofo: “Portanto, a minha tese principal é que a novidade da ciência e do método científico, 

que o distinguem da abordagem pré-científica, é a sua atitude conscientemente crítica em 

relação às tentativas de solução; toma uma parte activa nas tentativas de eliminação, nas 

tentativas de criticar e falibilizar”
47

.. 

Segundo Pontes de Miranda, a diferença consistiria ainda em o conhecimento instintivo, 

peculiar aos animais irracionais, permitir fazer certo sem saber, ao contrário do sentido crítico 

que acompanha o agir humano. “Portanto, a solução , que o instinto dá, supõe questões que 

ignoramos. Ele é solução a problemas que foram postos outrora e alhures. A inteligência, que 

é ao longo do momento que passa, põe, ela mesma, os problemas e busca-lhe soluções.”
48
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Voltando à dimensão do conhecimento do homem comum de Aftalión, Vilanova e 

Raffo, em seu aspecto de opinião, Bachelard defende que “não se pode basear nada na 

opinião: antes de tudo, é preciso destruí-la”
49

. Sua crítica, até certo ponto radical, deve ser 

compreendida porque o autor a considera um obstáculo epistemológico, uma vez que a 

formulação de problemas é a raiz do espírito científico, ao contrário da opinião, que 

consubstancia um conhecimento não questionado. Bachelard argumenta que “se, em 

determinada questão, ele legitimar a opinião, é por motivos diversos daquelas que dão origem 

à opinião”
50

, visto que a distinção reside mais nas razões que amparam esse saber e não 

necessariamente nas conclusões. 

A opinião, todavia, não deve ser banida ou destruída de uma forma geral, como uma 

leitura apressada da obra de Bachelard pode induzir. Popper afirma ter o senso comum “em 

altíssima conta” e “que toda filosofia deve partir do exame crítico dos pontos de vistas 

sensatos”
51

. É o que Popper denomina “teoria da mente como balde”. A rejeição da opinião 

diz respeito à sua limitação para explicar a realidade de maneira segura, haja vista sua 

aproximação com teorias empiristas, conforme percebeu Marques Neto
52

, de modo que seria 

suficiente a repetição da observação e das experiências para se alcançar o objeto em exame. O 

“método” que o senso comum se vale para observar a realidade é, assim, exclusivamente o 

indutivo e, por isso, limitado. 

Os fatos induzidos que permitem alcançar a constatação de que o sol sempre nasce no 

dia seguinte não é questionável em si mesma, mas sim as razões pelas quais se acreditam 

nisso. A experiência pode induzir a tal conclusão aparentemente verdadeira, por mais que não 

se tenha fundamentos suficientes nesse sentido, exceto a própria experiência.  

Daí indaga Popper: “Será racionalmente justificável raciocinarmos partindo de 

exemplos ou contraexemplos que experimentamos para descobrir a verdade ou falsidade das 

leis correspondentes ou para exemplos que não tenhamos experimentados?”
53

 Eis sua 

resposta: “como Hume deixou  implícito, não é justificável raciocinarmos a partir de um 
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exemplo para chegar à verdade da lei correspondente”
54

. Porém, acrescenta que, através do 

método indutivo da prova e erro, “é justificável raciocinarmos a partir de um contraexemplo 

para chegar à falsidade da lei universal correspondente (isto é, de qualquer lei da qual ele seja 

um exemplo contrário)”
55

. A limitação do método indutivo na esfera do senso comum encerra, 

em outras palavras, o método de tentativa e erro do saber practognóstico, instintivo. 

O conhecimento adquirido pela experiência comum se contrapõe à experiência 

científica. Bachelard defende que “aceder à ciência é rejuvenescer espiritualmente, é aceitar 

uma brusca mutação que contradiz o passado.”
56

 A mera constatação de fatos não pode 

coincidir com um juízo de valor, segundo lembra Kant, descartando a ligação entre os fatos 

atuais se repetirem de maneira equivalente e não de outra forma no futuro. 

Em outra vertente, o conhecimento científico se afasta do senso comum quanto às 

finalidades de cada forma de conhecimento. Pontes de Miranda
57

 sustenta que a ciência se 

preocupa em analisar os fatos para corrigi-los e melhorá-los, porquanto o conhecimento 

científico não é inerte em relação aos fatos. Já o senso comum, como exposto anteriormente, 

se ocupa tão somente de reproduzir os fatos observados, em semelhança às correntes 

empiristas. 

Também são distintos não apenas no aspecto qualitativo, porque o conhecimento 

científico não se trata de apenas uma sistematização do senso comum. Marques Neto
58

 

destaca, como a diferença provavelmente mais importante entre tais categorias do 

conhecimento, o seu respectivo objeto, na medida em que o senso comum observa um objeto 

real, enquanto o conhecimento científico se preocupa com um objeto construído, característica 

que implica outra: um objeto retificável. 

Tal ponto é de fundamental importância. Bachelard salienta que, “como a experiência 

comum não é construída, não poderá ser, achamos nós, verificada”
59

. E a possibilidade de 

refutação é o traço decisivo que, segundo Popper, permite compreender uma proposição como 

científica. A noção por ele trabalhada de falsificacionismo ou falseabilidade acarreta o 

reconhecimento de que as verdades científicas são provisórias porque podem ser infirmadas 
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por outras teorias que melhor se adaptem ao objeto examinado. O erro no processo de 

elaboração científica é essencial para Bachelard, pois é por meio dele que um postulado 

científico pode se aprimorar. 

Rescher aduz ao paradoxo do prefácio como uma metáfora para demonstrar a limitação 

do conhecimento para explicar a realidade a que ele se propõe. Segundo ele, we know or must 

presume that (at the synoptic level) our science contains various errors of omission and 

commission – thought we certainly cannot say where and how they arise
60

. Não seria possível 

apontar onde nem como os erros das proposições existem, por causa dos pontos cegos (blind 

spots), em razão dos quais se sabe que há respostas desconhecidas para determinadas 

perguntas, mas não se sabe que respostas são essas, assim como há verdades desconhecidas, 

mas não se pode identificá-las. Por isso, Chalmers afirma que “conhecimento científico não é 

conhecimento comprovado, mas representa conhecimento que é provavelmente verdadeiro”
61

. 

Ou seja, dada a limitação do conhecimento científico em alcançar com totalidade a realidade, 

em virtude dos pontos cegos que o tornam falsificável, sua confiabilidade é sinônimo, na 

verdade, de probabilidade. 

A realidade é una, indivisível, e sua apropriação pelo sujeito cognoscente é o motivo 

que resulta na sua classificação e subdivisão, não obstante a impossibilidade de apreensão 

plena. Segundo a corrente estruturalista, defendida por Claude Lévi-Strauss
62

 em sua obra “La 

pensée sauvage”, classificar a realidade é comportamento natural, inato aos seres humanos, 

para tornar o mundo inteligível. Todavia, a classificação do universo não deve ser tomada 

como um fim em si mesmo, mas para criar condições que possibilitem explicar as variáveis 

fenomenológicas. 

A mitificação do conhecimento científico para orientar classificações supostamente 

estanques deve ser rompida para se compreender que existem segmentos da realidade 

impossíveis de serem definidos ou conceituados em sua plenitude, dada a limitação cognitiva 

do ser humano. Mais importante do que as classificações propriamente ditas é explorar a 

essência do objeto e suas peculiaridades. 

Por essa razão, este trabalho não se ocupará de tentar posicionar o Tribunal de Contas 
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como parte de algum Poder, mas sim de delimitar suas funções atribuídas constitucionalmente 

em relação às demais. Na verdade, a superação do dogma da separação absoluta dos Poderes é 

perceptível por intermédio das funções típicas e atípicas de cada Poder, estampadas no texto 

constitucional. A divisão dos Poderes, atribuída a Aristóteles, é atualmente criticada pelos 

cientistas políticos em razão da impossibilidade de se decompor o poder político. José Afonso 

da Silva
63

 aponta, como as principais características sua unidade, indivisibilidade e 

indelegabilidade. O que se dividiria são as funções do Estado, uma vez que a soberania é una 

e não comporta segmentação. 

Portanto, considerando os traços distintivos do conhecimento científico em relação ao 

senso comum e suas inescapáveis limitações, mais apropriado parece delimitar o núcleo da 

função dos Tribunais de Contas, nos termos propostos pela Constituição, como medida de 

examinar onde começa e onde termina a função de controle externo que lhe é confiada para 

determinar sua competência. 

 

1.2.2 Controle externo 

Do exame dos fundamentos que justificam a existência dos Tribunais de Contas no 

ordenamento jurídico brasileiro, é possível assentar que sua competência nuclear é operar o 

controle externo da Administração Pública. Esta afirmação é facilmente constatável ao 

analisar suas competências traçadas no texto constitucional, conforme se pontuou 

anteriormente.  

Ainda que a função de controle da gestão pública não esteja catalogada expressamente 

no rol dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, na Constituição da República de 

1988, o art. 5º, §2º revela seu caráter meramente exemplificativo, na medida em que aduz não 

serem excluídos direitos e garantias decorrentes dos princípios e regime adotados pelo texto 

constitucional. 

Jacoby
64

 é um dos autores que defendem o perfil do controle como direito fundamental, 

porquanto decorrência dos direitos fundamentais de petição aos poderes públicos (art. 5º, 
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XXXIV, CF/88
65

), de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral 

(art. 5º, XXXIII, CF/88
66

), da ação popular (art. 5º, LXXIII, CF/88
67

) e de denunciar aos 

Tribunais de Contas (art. 74, §2º, CF/88
68

). 

Assim, é com base nesses dispositivos constitucionais que se conclui pela natureza de 

direito fundamental a respeito da função de controle, na medida em que a prestação de contas 

é corolário do regime republicano. Tanto é assim que o art. 34, VII, “d”, da Constituição 

Federal
69

 vigente estabelece hipótese de intervenção federal para assegurar a observância do 

princípio constitucional relativo à prestação de contas da administração pública, direta e 

indireta. 

Enquanto atividade própria e que possui suas peculiaridades, a atividade de controle 

externo enseja princípios específicos que iluminam seu desempenho, tais quais as funções 

exercidas pelos outros Poderes. 

Três eixos essenciais são capazes de se apresentarem como pilares do controle, 

ratificando sua autonomia científica: princípio da segregação de funções, princípio da 

independência técnico-funcional e princípio da relação custo/benefício
70

. Quanto ao primeiro, 

traduz-se como a necessidade do exercício do controle ocorrer de forma segregada das demais 

funções, isto é, o órgão encarregado pelo controle não pode ser encarregado de outras 

funções. No que concerne ao segundo princípio, deve-se garantir aos agentes de controle 

independência funcional para proceder às verificações, não podendo estar sujeitos 

funcionalmente a outras pessoas ou órgãos para aferição do juízo técnico. Em relação ao 

terceiro aspecto, extrai-se que o custo do controle não pode exceder os benefícios dele 

decorrentes, haja vista que o controle deve consistir na minimização da probabilidade de 

                                                 
65

 Art. 5º.  (...) XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de 

petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de 

certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
66

 Art. 5º. (...)XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 

ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
67

 Art. 5º. (...) LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo 

ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 

ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 

da sucumbência; 
68

 Art. 74 (...)§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da 

lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 
69

 Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...) VII - assegurar a 

observância dos seguintes princípios constitucionais: (...) d) prestação de contas da administração pública, direta 

e indireta. 
70

 Ibid., p. 44-47. 



43 

 

falhas ou desvios quanto ao atingimento dos objetivos e metas. 

Explicitado o panorama geral sobre a atividade de controle, para nortear os argumentos 

que passam a ser expostos no sentido de caracterizar a atividade precípua dos Tribunais de 

Contas como controle externo, há que se lançar mão de alguns conceitos para balizar a 

matéria. Segundo Michel Mascarenhas
71

: 

Em termos simples e objetivos, pode-se definir o controle externo como o conjunto 

de ações de fiscalização exercidas por órgão diverso do ente ou da unidade gestora 

correspondente às contas fiscalizadas, voltadas à verificação da legalidade e da 

economicidade em relação ao planejamento e à aplicação dos recursos públicos. 

Na esteira dessa ideia, Jacoby
72

 entende que “o sistema de controle externo pode ser 

conceituado como o conjunto de ações de controle desenvolvidas por uma estrutura 

organizacional, com procedimentos, atividades e recursos próprios, não integrados na 

estrutura controlada, visando fiscalização, verificação e correção de atos”. A breve definição 

proposta permite extrair fundamentalmente que o controle externo residira, portanto, na 

fiscalização de uma estrutura administrativa por outra alheia à entidade controlada, a fim de 

investigar a legalidade e correção dos atos examinados. 

O conceito de Mascarenhas é específico ao controle externo exercido pelos Tribunais de 

Contas, uma vez que anuncia como finalidade a verificação da legalidade e economicidade 

em relação ao planejamento e à aplicação dos recursos públicos. Entretanto, Jacoby
73

 adverte 

que o controle externo também é desempenhado pelo Poder Legislativo, por exemplo, através 

de Comissões Parlamentares de Inquérito, e pelo Judiciário, no julgamento da legalidade dos 

atos administrativos, ponto no qual costuma colidir sua competência com a dos Tribunais de 

Contas. 

Importante perceber que a classificação do controle externo a partir do órgão que o 

exerce reforça a ideia de funções típicas e atípicas desempenhadas pelos órgãos da República. 

Conforme Azambuja
74

, “cada órgão exerce principalmente sua função peculiar, porém não 

exclusivamente, pois pratica atos que, por sua natureza, pertencem a função diversa.” O 

postulado da separação de poderes, que na verdade  trata de separação de funções, conforme 

exaustivamente posto, não significa uma separação absoluta. A distinção de órgãos, segundo a 

especialização de suas funções, impõe uma cooperação entre si, com vistas a atender o 
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principal fundamento da teoria de Montesquieu: que o poder limite o poder. 

No caso da função de controle externo, a Constituição Federal atribuiu aos Tribunais de 

Contas, preponderantemente, a atividade de fiscalização dos recursos públicos, sem excluir a 

competência de outros órgãos no mesmo mister. Contudo, o perfil constitucional autoriza a 

conclusão segundo a qual a tipicidade da função de controle externo reside nas Cortes de 

Contas, cabendo aos demais órgãos exercê-lo em cooperação, fortalecendo o sistema de freios 

e contrapesos, impedindo que apenas um órgão detenha, de maneira absoluta, o exercício de 

uma função estatal. 

No intuito de ratificar a distinção e autonomia da atividade de controle externo perante 

as demais funções, é oportuno delimitar, ainda que brevemente, sua autonomia em face à 

função legislativa e executiva
75

.  

Quanto à primeira, sem maiores dificuldades, visualiza-se sua manifestação por meio da 

competência de editar normas gerais e abstratas para criar e disciplinar relações jurídicas, o 

que não se confunde com o controle externo dos recursos públicos, haja vista os Tribunais de 

Contas não se revestirem de poderes legiferantes. Conforme Marçal Justen Filho
76

, “o 

Tribunal de Contas não é titular de competência para produzir normas jurídicas autônomas. A 

função primordial do Tribunal de Contas não é editar normas gerais e abstratas, destinadas a 

regular a conduta daqueles que administram recursos públicos”. Assim como todo órgão 

estatal, exerce-a apenas atipicamente, editando resoluções e provimentos para regulamentar a 

ordem jurídica primária, pois suas normas não tem o condão de inovar o universo jurídico.  

Quanto à segunda, consistente, em suma, na prestação de serviços públicos a 

particulares ou à coletividade, por meio da formulação de políticas públicas, facilmente se 

nota sua distinção do controle externo. Igualmente, apenas a desempenha atipicamente 

quando pratica atos de gestão interna, da mesma forma que os demais órgãos com autonomia 

constitucional. 

Além da classificação do controle externo a partir do órgão que o desempenha, Jacoby
77

 

enumera espécies do controle, a saber: participação do agente em atos complexos, controle 

financeiro e controle jurisdicional. Situação que evidencia a primeira espécie de controle é 

                                                 
75

 A relação entre a função de controle externo e a função jurisdicional será explorada no tópico 1.3. 
76

 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 750. 
77

 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulysses. Op. cit., 2012, p. 120. 



45 

 

contemplada nos casos em que a Constituição Federal conjuga a vontade do Presidente da 

República com a do Poder Legislativo, a exemplo da nomeação dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal. Quanto ao controle financeiro, sua materialização acontece, sobretudo, por 

meio do Poder Legislativo, que fixa despesas e estima receitas com base no plano plurianual, 

lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento anual. Por último, e mais importante para o 

escopo deste estudo, existe a espécie de controle externo por meio da função jurisdicional. 

Em que pese às fundadas divergências sobre da ideia de que os Tribunais de Contas 

desempenhariam funções jurisdicionais, reserva-se o estudo da controvérsia no tópico 1.3, de 

modo que importa agora tão somente assentar a autonomia, classificar o gênero e as espécies 

de controle externo dos atos da Administração Pública. 

Decomain
78

 sustenta que os Tribunais de Contas “possuem, sim, natureza de atividade 

de controle”. Isso porque o autor nega a atividade jurisdicional, legislativa e administrativa ou 

executiva no espectro das competências desses órgãos. Acredita tratar-se de atividade 

eminentemente de controle, que não se confunde com nenhuma das clássicas funções do 

Estado. 

Com efeito, não há como negar que, independentemente de exercer função jurisdicional 

ou não, a competência nuclear dos Tribunais de Contas é pautada pelas premissas e princípios 

do controle externo, traços distintivos que definem sua natureza jurídica fundamentalmente.  

É nesse cenário republicano, com feição de direito fundamental, que a função de 

controle exercida pelos Tribunais de Contas está inserida no arranjo constitucional das 

funções estatais. Uma vez situada a função de controle, é preciso visualizar como as Cortes de 

Contas dialogam, na topografia constitucional, com os demais Poderes do Estado 

tradicionalmente consagrados (Executivo, Legislativo e Judiciário), assunto nevrálgico e 

polêmico, que está longe de consenso doutrinário. Não obstante, a questão merece ser 

enfrentada como condição de se analisar, com clareza, a matéria. 

 

1.2.3 Órgão auxiliar autônomo 

A compreensão de que a atividade nuclear dos Tribunais de Contas é exercer o controle 

externo da Administração Pública, como função típica, implica que, tal quais os outros órgãos 
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que exercem funções próprias no desenho estatal brasileiro, a função de controle 

desempenhada pelas Cortes de Contas goza de autonomia institucional. Desde a origem do 

Tribunal de Contas da União, existem incertezas sobre sua natureza jurídica em face aos 

outros órgãos da República, notadamente quanto ao Legislativo, segundo anota Jair Lima 

Santos
79

: 

Remonta às origens do TCU a controvérsia acerca da sua natureza jurídica, uma vez 

que na exposição de motivos do Decreto 966-A, de 7 de novembro de 1890, Rui 

Barbosa definiu o Tribunal de contas como “corpo da magistratura intermediária à 

administração e à legislatura”, o qual seria inserido na estrutura do Estado brasileiro 

em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias 

contra quaisquer ameaças, de modo que pudesse exercer suas funções vitais no 

organismo constitucional sem risco de converter-se em instituição de ornato 

aparatoso e difícil”. 

Por isso, ainda que catalogado no capítulo relativo ao Poder Legislativo, é fácil 

verificar, segundo explicitado alhures, que o Tribunal de Contas não exerce função legislativa, 

uma vez que não cria normas primárias de conduta em caráter abstrato, pelo menos, 

tipicamente. Exerce como função típica o controle externo da Administração Pública, ao 

contrário do Poder Legislativo, que apenas o faz atipicamente.  

Assim, apesar de a Constituição preceituar que o Tribunal de Contas auxilia o 

Congresso Nacional no controle externo, não existe relação de subordinação entre eles. Na 

verdade, os Tribunais de Contas gozam de autonomia administrativa e financeira para exercer 

sua atividade, independentemente do Poder Legislativo, conforme percebeu Carlos Ayres 

Britto
80

 em lição bastante esclarecedora: 

Diga-se mais: além de não ser órgão do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas da 

União não é órgão auxiliar do Parlamento Nacional, naquele sentido de inferioridade 

hierárquica ou subalternidade funcional. Como salta à evidência, é preciso medir 

com a trena da Constituição a estatura de certos órgãos públicos para se saber até 

que ponto eles se põem como instituições autônomas. Donde o acréscimo de ideia 

que estou a fazer: quando a Constituição diz que o Congresso Nacional exercerá o 

controle externo “com o auxílio do Tribunal de Contas da União” (art. 71), tenho 

como certo que está a falar de auxílio do mesmo modo como a Constituição fala do 

Ministério Público. Senão com a obrigatória participação ou o compulsório auxílio 

do Ministério Público. Uma só função (a jurisdicional), com dois diferenciados 

órgãos a servi-la. Sem que se possa falar de superioridade de um perante o outro. 

Visualizou-se com clareza que a expressão empregada pela Constituição Federal do 

termo “auxílio” não denota subordinação, haja vista que, ao se utilizar da “trena da 

Constituição” como medida de aferição da autonomia das instituições republicanas, conclui-se 
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que os Tribunais de Contas realmente assim devem ser entendidos. 

Segundo esclarece Pedro Decomain
81

, “apenas no âmbito do exercício das funções 

previstas nos incisos I, IV e VII, do art. 71, da CRFB/88, e ainda assim unicamente do ponto 

de vista estritamente funcional, é que se mostra correto caracterizar os Tribunais de Contas 

como órgãos auxiliares do Poder Legislativo”.  Essa atuação conjugada do Parlamento com os 

Tribunais de Contas não significa subordinação, mas simplesmente traduz o regime de 

colaboração entre as funções estatais no sistema de freios e contrapesos. 

No exame de seu perfil constitucional, constatou-se que a Corte de Contas é revestida 

de todas as garantias necessárias para seu regular funcionamento, tanto aos seus integrantes, 

cujas garantias são equiparadas aos membros da magistratura, quanto do Tribunal em si, por 

força de sua independência funcional. Sua atuação jamais dependerá da vontade de outro 

órgão, o que ocorreria caso se tratasse de subordinação.  

A autonomia que há de ser garantida aos Tribunais de Contas é decorrência do princípio 

já discorrido da independência técnico-funcional dos agentes responsáveis pelo controle, 

princípio próprio e que rege a função de controle externo das instituições. Seria esvaziar a 

competência nuclear de tal órgão entender que sua atuação estaria de alguma maneira 

condicionada ao Poder Legislativo ou classificá-lo como seu apêndice, na medida em que o 

controle externo depende tanto da segregação de funções como da independência de seus 

agentes. 

Logo, uma compreensão mais abrangente e aprofundada do conteúdo e alcance do 

controle externo facilmente imporá a roupagem autônoma que reveste o Tribunal de Contas 

em relação ao Poder Legislativo. Não integra a estrutura orgânica do Parlamento e seu auxílio 

não se confunde com assessoramento, caracterizam-se como típica função autônoma, que não 

se submete a nenhum outro Poder. 

Em reforço a essa ideia, destaca-se também a mesma garantia de autogoverno da 

Magistratura no âmbito dos Tribunais de Contas. Sua autonomia administrativa deriva do art. 

73 da Constituição, que remete à aplicação do art. 96, no que couber, para a eleição de seus 

órgãos diretivos e elaboração de seus regimentos internos, dispondo sobre a competência e 

funcionamento dos respectivos órgãos decisórios e administrativos, organização de suas 

secretarias e serviços auxiliares, provimento dos cargos necessários à sua administração e 
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concessão de licenças, férias e outros afastamentos aos seus membros e servidores. 

Ao lado da autonomia administrativa, a autonomia financeira é condição para seu 

exercício. Embora não previsto expressamente, no art. 168 da Constituição, o repasse 

duodecimal pelo Executivo aos Tribunais de Contas, mas apenas ao Poder Legislativo, 

Judiciário, Defensoria e Ministério Público, sua ausência no dispositivo legal não conduz à 

inexistência desse direito subjetivo. 

A omissão desse órgão na cabeça do artigo referido se deve unicamente pelo fato de a 

própria Constituição Federal alocar topograficamente o Tribunal de Contas no capítulo 

referente ao Poder Legislativo, ainda que constitua órgão autônomo, com uma dotação 

orçamentária global para satisfazer suas necessidades administrativas. O Poder Judiciário, em 

diversas ocasiões, atestou ser direito público subjetivo do Tribunal de Contas “a defesa de seu 

direito-função ao controle de contas públicas, profanada por ato coator que sustou repasse de 

setenta por cento dos recursos referentes aos duodécimos da dotação orçamentária, em 

desobediência à norma da Constituição Estadual que reproduz o art. 168 da C.F.-88”
82

. Isso 

porque a autonomia administrativa depende e só existe caso haja autonomia financeira.  

Finalmente, a despeito de não ostentar personalidade jurídica própria, visto que apenas 

União, Estados, Distrito Federal, Municípios, da Administração Pública direta, e autarquias, 

empresas públicas e sociedades de economia mista, da Administração Pública indireta, os 

detêm, os Tribunais de Contas possuem capacidade judiciária. Significa que podem atuar e ser 

demandados diretamente em juízo. 

Ainda que, em alguns estados, as Cortes de Contas dispensem sua autonomia para 

litigar perante o Judiciário, delegando às procuradorias jurídicas do Poder Executivo a sua 

representação em juízo, fato é que possuem capacidade autônoma para demandar e responder 

litígios, sem a necessidade de serem representadas por procuradores estranhos ao seu quadro 

de pessoal. 

Esses comentários, que confirmam a autonomia dos Tribunais de Contas em face, 

especialmente, do Poder Legislativo, no auxílio colaborativo da função de controle externo, 

permitem agora investigar a relação dos Tribunais de Contas com a função jurisdicional. Para 

buscar discorrer como a função de controle desempenhada pelos Tribunais de Contas se 

relaciona com a jurisdição, o ponto de partida é eleger um conceito, observadas suas 
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limitações científicas, que balize o debate. 

 

1.3  Exercício da jurisdição 

Há quem diga
83

 que o termo “jurisdição” atrelado ao Tribunal de Contas da União de 

acordo com o caput do art. 73 da Constituição Federal
84

, seja uma impropriedade técnica do 

Constituinte, porquanto jurisdição seria competência privativa do Poder Judiciário. 

Os que defendem que as Cortes de Contas são investidas de jurisdição
85

 costumam 

adotar esse conceito considerando o poder de dizer o direito por quem detém tal prerrogativa. 

Segundo propõe Roberto Rosas
86

, eis o verdadeiro núcleo da jurisdição: 

O Estado substitui aos particulares na síntese das discussões, para indicar a quem 

pertence o Direito no exercício pelos órgãos do Estado, em especial, pelo 

Magistrado, o Juiz. Mas o Juiz, e assinala Carnellutti, não é somente o indivíduo 

julgador, também o que dispõe, cuja decisão tem eficácia ordenadora e que essa 

eficácia esteja consubstanciada numa sentença que tem a característica principal 

para a sua configuração como ato jurisdicional, “a autoridade da coisa julgada” na 

devida expressão de Liebman, porque os limites objetivos da jurisdição civil são 

fixados em razão da causa material ou objeto sobre o qual incide essa função estatal, 

e isto encontramos nos atos discricionários não passíveis de reexame total pelo 

Judiciário, porém, examinam-se as formalidades extrínsecas e a regularidade dos 

atos executório. 

Por outro lado, aqueles que acreditam não existir jurisdição no âmbito dos Tribunais de 

Contas valem-se do conceito de jurisdição que a caracteriza segundo sua dimensão de 

composição de conflitos. De acordo com José Frederico Marques
87

, “a jurisdição pode ser 

conceituada como função que o Estado exerce para compor processualmente conflitos 

litigiosos, dando a cada um o que é seu segundo o Direito objetivo”. Acompanha tal 

entendimento Pedro Roberto Decomain
88

: 

A jurisdição, em seu sentido próprio, constitui atividade desenvolvida pelo Estado, 

para solver controvérsias entre particulares, ou mesmo entre um particular e um 

outro organismo estatal, ou ainda entre dois organismos do próprio Estado. Sua 

característica essencial reside, portanto, na contenciosidade. A jurisdição é atividade 
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exercida pelo Estado em face de contendores, daí ser denominada também de 

jurisdição contenciosa. O seu primordial elemento conceitual reside nisso. Constitui-

se em atividade estatal desenvolvida por iniciativa de alguém, que pede ao 

organismo estatal para tanto competente, que solva controvérsia existente entre o 

peticionário e terceira pessoa. 

Das perspectivas adotadas para qualificar ou não uma função estatal como jurisdicional 

decorrem consequências jurídicas próprias do perfil da atividade jurisdicional e que trazem 

implicações ao objeto deste estudo. Daí por que importa que se adote uma posição conceitual 

para enxergar a jurisdição no intuito de relacioná-la com a função de controle externo.  

 

1.3.1 Classificação 

Não obstante o antagonismo comumente posto entre a função jurisdicional definida em 

razão da contenciosidade ou da capacidade de fazer valer o direito dito por autoridade 

competente perante terceiros, José de Albuquerque Rocha
89

 apresenta concepção conciliadora 

sobre o assunto: 

A jurisdição exerce-se em face de um conflito ou não. Essa diversa natureza do 

objeto da jurisdição dá origem à sua distinção em jurisdição contenciosa e 

voluntária. Ao definirmos a jurisdição, dissemos que se trata de uma função estatal 

encaminhada a garantir a eficácia do direito em última instância (Capítulo 9). 

Definimos, pois, a jurisdição a partir de sua finalidade. 

Essa parece a distinção mais adequada, que não prejudica a classificação da função 

estatal que garante a eficácia do direito em última instância como jurisdição, mesmo quando 

não haja um conflito propriamente dito entre partes antagônicas. Não obstante, Rocha
90

 

esclarece que “a existência de um ato ilícito, ou seja, da violação ou ameaça de violação de 

um direito, que é a tradução jurídica do conflito de interesses, é o pressuposto de uma atuação 

da jurisdição contenciosa e uma de suas mais salientes características”. 

Aqui se sobressai uma dimensão fundamental para a compreensão do papel dos 

Tribunais de Contas quanto ao exercício de jurisdição. O fato de inexistirem partes em 

posições antagônicas não significa, em absoluto, a inexistência de um contencioso, na medida 

em que, segundo evidenciado por Rocha, a tradução jurídica do conflito de interesses é a 

existência de um ato ilícito. 

Ainda a respeito da classificação da função estatal como jurisdicional, Fazzalari prestou 

valorosa contribuição, com a ênfase no processo como traço distintivo desta atividade, a partir 
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da diferenciação entre normas de primeiro e segundo grau. Segundo Fazzalari
91

, “as normas 

de primeiro grau são geralmente indicadas com o adjetivo de „substanciais‟ enquanto que as 

normas, por assim dizer, de segundo grau, reguladoras da jurisdição, se qualificam como 

„processuais‟ (usando-se como sinônimos os atributos „processual‟ e „jurisdicional‟)”.  

Nessa perspectiva, a jurisdição se apresenta, sobretudo, quando se está diante de um 

processo cujo estudo se pauta no exame das regras que disciplinam a reação à inobservância 

das normas cuja violação autoriza a atividade jurisdicional. Assim, “a série da atividade em 

questão constitui – compreenda-se bem – um “processo”, o qual se qualifica como 

“jurisdicional”, porque é o processo por meio e mediante o qual é conduzido o provimento 

jurisdicional”
92

. 

Caracterizar a função jurisdicional nesse sentido parece apropriado, diante do 

verdadeiro núcleo do que qualifica a atividade tipicamente desempenhada pelo Poder 

Judiciário e atipicamente pelos demais órgãos da República. A jurisdição há de ser entendida, 

pois, como a atividade estatal fundamentada em um processo que visa a restaurar o 

descumprimento da ordem jurídica substancial. 

Com efeito, o julgamento das contas públicas pelos Tribunais de Contas visa à aferição 

de atos ilícitos quando examina os atos de gestão à luz da Lei de Licitações ou da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, por exemplo. E, uma vez constatado o ato ilícito, as decisões da 

Corte que imputem débito ou multa terão eficácia de título executivo (art. 71, §3º, CF/88).  

Portanto, não se sustenta a argumentação de que jurisdição exige partes antagônicas 

como condição de ensejar um conflito, requisito essencial da função jurisdicional, seja porque 

sua característica fundamental reside na possibilidade de garantir a eficácia do direito em 

última instância, seja porque a própria existência de um ato ilícito configura o próprio 

conflito. 

Aproximam-se mais ainda da função jurisdicional as atividades dos Tribunais de 

Contas, ao se perceber que aos Ministros dos Tribunais de Contas da União tem as mesmas 

garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça (art. 73, §3º, CF/88). Se, por um lado, nega-se a jurisdição como atributo 

de órgãos estranhos ao Poder Judiciário pela ausência de garantias que confiram 
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imparcialidade e autonomia à autoridade responsável por decidir o caso concreto, no caso das 

Cortes de Contas tal argumento se mostra inapropriado. 

 

1.3.2 Jurisdição fora do Poder Judiciário 

Com base nisso, a função de controle exercida pelos Tribunais de Contas se aproxima 

da função jurisdicional, que não é privativa do Poder Judiciário, uma vez que o conceito ora 

adotado permite que outros órgãos integrantes do Estado apliquem o direito no caso concreto. 

No Brasil, embora vigore o sistema de jurisdição única, ou inglês, por força do princípio 

da inafastabilidade previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal
93

, isso não significa 

que não exista jurisdição fora do aparelho judicial. Tanto é assim que é trivial enumerar como 

função atípica de natureza jurisdicional do Poder Legislativo a competência do Senado 

Federal para julgar o Presidente da República acusado de crime de responsabilidade
94

. O 

mesmo se pode dizer da competência do Poder Executivo julgar e apreciar as defesas e 

recursos administrativos na sua esfera interna, a exemplo da contestação de multas de trânsito, 

atividade normalmente compreendida como jurisdição administrativa. 

Assim como estabelecido no art. 52, II, da Constituição Federal, o art. 73, caput, traçou 

uma exceção constitucional para a função jurisdicional exercida pelo Poder Judiciário. Não 

existe no termo “jurisdição” ali empregado equívoco terminológico, mas verdadeira ressalva 

ao princípio da inafastabilidade, uma vez que o próprio texto constitucional restringiu o 

exame judicial sobre a matéria. 

A despeito de outros exemplos previstos na Constituição Federal de 1988, certo é que 

nenhum Poder da República detém o monopólio de determinada função estabelecida no 
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arranjo constitucional. Mais do que a disciplina normativa de cada órgão, que já revela 

atribuições que não lhes são típicas, o fundamento da separação de Poderes autoriza igual 

conclusão. 

A decomposição do poder político em funções distintas, proposta por Montesquieu, 

objetivava criar restrições ao seu exercício devido à desconcentração dos responsáveis pelo 

desempenho das principais funções estatais. Contudo, a teoria da separação de poderes não é 

absoluta nem restrita aos órgãos do respectivo Poder
95

.  Expôs-se acima que a Constituição 

brasileira encampou o sistema de freios e contrapesos, equilibrando o exercício do poder 

estatal entre cada um dos órgãos por meio de funções típicas e atípicas. 

Não há sentido para se admitir que no atual esquema de repartição de atribuições apenas 

o Poder Judiciário seja o único órgão que exerce exclusivamente sua função típica. Pela lógica 

do sistema de repartição das funções, é evidente que outros órgãos também desempenharam 

função jurisdicional, como é o caso dos Tribunais de Contas. 

O ponto de vista daqueles que defendem o monopólio da função jurisdicional no Poder 

Judiciário se justifica com base no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, que estampa o 

princípio da inafastabilidade judicial. Assim, como sempre será possível se socorrer ao 

Judiciário a fim de assegurar lesão ou ameaça à lesão de direito, estaria consagrado o 

monopólio da função jurisdicional àquele órgão. 

Ocorre que, segundo se abordará no tópico seguinte, o referido dispositivo 

constitucional não colide com a relativização da separação de funções. Ele apenas resguarda 

os cidadãos de condutas abusivas por parte do Estado, o que não significa que o Poder 

Judiciário poderá substituir outro Poder que seja incumbido constitucionalmente de exercer 

função jurisdicional de maneira atípica. 

É, então, no exercício da função jurisdicional fora do Poder Judiciário, que se apresenta 

enquanto função atípica de outro Poder, que se defende a existência de uma jurisdição 

administrativa, em uma concepção mais alargada do que aquela que restringe seu significado 

aos litígios que envolvam a administração julgados por ela própria. 
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André de Laubadère
96

define jurisdição administrativa como uma ordem de tribunais 

especiais distintos dos tribunais judiciários para julgar um conjunto de litígios suscitados pela 

atividade administrativa. Sua existência não se explica por razões jurídicas, mas por 

motivações políticas e constitucionais que remetem ao princípio da separação de poderes
97

. 

Porém, indaga o autor por que o princípio da separação de poderes, que também é 

conhecido pelos ingleses, não resultou na construção de uma jurisdição administrativa 

naquele país. A interpretação de seu sentido para os franceses se deve a razões essencialmente 

históricas, traduzidas pela desconfiança dos homens da revolução sobre o Poder Judiciário, 

inspirada pelo seu apoio ao Parlamento do Antigo Regime
98

. 

Desse sentimento “antijudiciário”
99

 nasce a interpretação da separação de poderes 

empregada pelos franceses como exigência, em nome da independência da administração, a 

proibição de os tribunais judiciários julgarem os processos que envolvam a atividade 

administrativa. Esse modelo de repartição de funções que pregava a existência de dois tipos 

estanques de jurisdição, a administrativa e judicial, é reproduzido doutrinariamente como o 

modelo francês. 

Com efeito, nestes termos em que comumente se concebe uma jurisdição 

administrativa, a partir do modelo francês, que concentra a ideia do contencioso 

administrativo, cujos efeitos são imutáveis e impassíveis de revisão judicial, é insustentável 

admitir sua existência no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal de 1988 não 

estabeleceu tribunais especiais fora do Poder Judiciário para julgar os litígios em que o Poder 

Executivo seja parte. Por exclusão, acredita-se que o Brasil adotou o sistema inglês, por força 

do onipotente art. 5º, XXXV do texto constitucional. 

Todavia, o antagonismo reproduzido entre sistema francês e inglês precisa ser 

aprofundado para, em seguida, ser superado. A organização dos Poderes em cada Estado não 

precisa necessariamente estar vinculada a tais paradigmas, tanto que já se ressaltou como 

outros Poderes além do Judiciário desempenham função jurisdicional, sem que exista uma 

jurisdição administrativa idêntica ao modelo francês. Conforme se verá adiante, não é a 

possibilidade posterior de questionar algum ato jurisdicional desempenhado no exercício de 
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função atípica perante o Judiciário que descaracterizará sua natureza jurisdicional, visto que o 

art. 5º, XXXV da Constituição não implica a substituição do Judiciário no exercício da função 

jurisdicional delegada a outro órgão. 

Pois, nesse sentido, é que se sustenta que os Tribunais de Contas, como órgãos 

auxiliares de controle externo do Poder Legislativo, exercem atividade de controle externo por 

meio de jurisdição administrativa quando do julgamento das contas públicas dos gestores
100

, 

uma vez que a possibilidade de revisão judicial de suas decisões não desnatura tal qualidade. 

 

1.3.3 Coisa julgada e limites objetivos 

Superada a caracterização da atividade dos Tribunais de Contas como jurisdicional, é 

preciso examinar a eventual existência do fenômeno da coisa julgada em relação às suas 

decisões, bem como, caso assim seja, seus limites objetivos.   

Em primeiro lugar, resta saber qual a melhor conceituação de coisa julgada para 

verificar sua adequação na esfera das Cortes de Contas. Para tanto, é indispensável a lição de 

Liebman, posto que foi o grande doutrinador, importado pelo Brasil, a defender a autoridade 

da coisa julgada como fenômeno alheio à eficácia da sentença. 

 Segundo Liebman
101

, a autoridade da coisa julgada não é um efeito da sentença, mas 

uma qualidade que reveste a sentença e seus efeitos, pois não se trata de um imperativo 

lógico-jurídico, mas uma opção legislativa de utilidade social e política que visa à estabilidade 

das relações jurídicas previstas no ordenamento jurídico. Por isso, seu caráter é sociológico e 

não jurídico. A fim de garantir a pacificação social através da jurisdição, “o legislador dá mais 

um passo e veda toda a apreciação e todo o reexame, quando se torna a sentença definitiva: 

como a preclusão dos recursos, não só a sentença já não é recorrível (a chamada coisa julgada 

formal), mas os seus efeitos já não são contestáveis, nem por outro juiz, em qualquer processo 

(a chamada coisa julgada material)”
102

. Nesse sentido, afirma Liebman103: 

Nisso consiste, pois, a autoridade da coisa julgada, que se pode definir, com 

precisão, como a imutabilidade do comando emergente de uma sentença. Não se 

identifica ela simplesmente com a definitividade e intangibilidade do ato que 
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pronuncia o comando; é, pelo contrário, uma qualidade, mais intensa e mais 

profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e torna assim imutáveis, além 

do ato em sua existência formal, os efeitos, quaisquer que sejam, do próprio ato. 

Para admitir uma coisa julgada administrativa, não há como afastar o conceito de coisa 

julgada judicial. Logo, a coisa julgada administrativa há de ser compreendida como a 

imutabilidade, a priori, do comando de uma decisão administrativa. Em razão disso, na 

perspectiva de Celso Antônio Bandeira de Mello
104

, só existe coisa julgada administrativa nas 

decisões em que a administração haja decidido contenciosamente, tornando a decisão 

definitiva, porém, somente perante ela própria, visto que sempre se admitirá questionamento 

judicial posterior. Ainda segundo o autor, a sua existência se justifica com base nos princípios 

da lealdade e boa fé na esfera administrativa
105

. 

Hely Lopes Meirelles
106

 não reconhece a existência de coisa julgada administrativa, 

pois, para ele, trata-se de mera preclusão de efeitos internos, sem a força conclusiva de um ato 

jurisdicional, razão pela qual não deixa de ser um simples ato administrativo decisório. Tais 

pontos de vista partem do pressuposto que toda decisão administrativa sempre está passível de 

reexame judicial, haja vista o princípio constitucional da inafastabilidade da apreciação 

judicial a qualquer ameaça ou ofensa a direito
107

, sem prejuízo da revisão da própria 

administração, conforme Enunciado Sumular n º. 473 do Supremo Tribunal Federal. Porém, 

tal perspectiva desconsidera que as decisões administrativas não estão integralmente sujeitas à 

função judicante. 

Essa premissa na esfera do Poder Executivo é claramente visualizada na clássica 

limitação do mérito como infenso à análise judicial, na medida em que não é dado ao juiz se 

imiscuir na oportunidade e conveniência das escolhas adotadas pelo administrador público
108

.  

No âmbito do Legislativo, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do mandado de 

segurança impetrado contra decisão da Mesa da Câmara dos Deputados que rejeitou a 

denúncia contra o então Presidente José Sarney e no mandado de segurança ajuizado no caso 

do impeachment do Presidente Collor revelam que caberia ao Judiciário apenas aferir a 
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regularidade do processo, caso seja constatado violação ou ameaça ao direito das partes, mas 

cujo mérito permanecia insuscetível de controle judicial
109

. 

Tais entendimentos, de resto, anunciam que ao lado do princípio da inafastabilidade 

judicial convivem pacificamente as competências dos demais órgãos da República. A 

conclusão de que todo ato da Administração Pública pode ser revisto pelo Poder Judiciário 

não significa que, em última instância, seja competência do Poder Judiciário assumir as 

atribuições iniciais de quem tenha competência para tanto. 

Em outras palavras, como ao Judiciário não cabe discutir o “mérito”, ou seja, a 

atividade nuclear, axial, do ato emanado pelo órgão fiscalizado pelo juiz, a possibilidade de 

sempre ser invocado para evitar ameaça ou lesão a direito dos cidadãos não importa na 

mutabilidade da decisão questionada, pelo menos quanto ao seu conteúdo, na parte que toca à 

competência que fundamenta o órgão da Administração Pública que é controlado. 

Sendo indiscutível que, pelo menos em certa medida, as decisões oriundas por outros 

órgãos, como é o caso dos julgamentos pelos Tribunais de Contas, não admitem que seu 

conteúdo seja alterado pelo Poder Judiciário, fica então caracterizada a existência de coisa 

julgada administrativa. Caso seja anulada a decisão pela própria Administração (Tribunal de 

Contas) ou pelo Poder Judiciário, em virtude de vícios formais ou legais, a coisa julgada não 

restará descaracterizada. A desconstituição de coisa julgada para garantir a ordem jurídica é 

admitida por meio de sua relativização através de petitório que tramite segundo o devido 

processo legal e evidencie a hipótese de cabimento segundo a alçada da decisão atacada.  

Daí por que não são conflitantes a existência da coisa julgada administrativa e o 

entendimento consignado no Enunciado Sumular nº. 473 do Supremo Tribunal Federal, 

segundo o qual “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais (...)”. Como dito, não se trata de descaracterização da coisa julgada 

administrativa, mas sim de sua desconstituição. 

O direito à segurança jurídica, estampada na Constituição da República de 1988, não 

deve ser compreendido como irretratabilidade absoluta das decisões da Administração 
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Pública, tal qual todo direito fundamental que ostente dimensão principiológica
110

. Ao 

contrário das regras, que, conforme Dworkin, são aplicadas e incidem segundo a lógica do 

“tudo ou nada” (all or nothing), os princípios indicam estado de coisas a serem alcançados e, 

por isso, a aplicação de um princípio não afasta a incidência do outro, no mesmo caso 

concreto. Em caso de conflito de princípios, cumpre operar a ponderação de Robert Alexy a 

fim de aferir qual se sobressai no caso concreto sem desconsiderar os demais, haja vista sua 

dimensão de peso ou importância
111

. Logo, a segurança jurídica enquanto princípio autoriza 

sua mitigação. 

 Conforme esclarece Erhard Denninger
112

, a mudança do paradigma do Estado Liberal 

para o Estado Social implica a alteração dos postulados consagrados na Revolução Francesa – 

igualdade, liberdade e fraternidade - pelos valores diversidade, segurança e solidariedade. 

Nesse novo contexto, segurança jurídica significa segurança da atuação estatal para proteger a 

sociedade de ameaças sociais, técnicas, ambientais e criminais. Prevalece uma segurança 

material em detrimento da segurança formal. 

Eis as razões que permitem conciliar a possibilidade de revisar o ato de determinado 

órgão tanto por si mesmo quanto pelo Poder Judiciário com sua qualificação de coisa julgada, 

enquanto atributo de imutabilidade da decisão questionada. 

Doravante, merecem ser esclarecidos os limites objetivos da coisa julgada feita pelas 

decisões dos Tribunais de Contas. Se, por um lado, os limites subjetivos da coisa julgada 

dizem respeito à influência que uma sentença exerce sobre as partes e eventualmente em 

relação a terceiros, por outro lado, os limites objetivos definem o conteúdo da sentença cujos 

efeitos não serão mais discutíveis.  

Em que pese o embate doutrinário que já existiu acerca da matéria
113

, o Código de 

Processo Civil de 1973, em seu art. 469, I, deixou claro que “os motivos, ainda que 
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importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”, não fazem coisa 

julgada. Contudo, a literalidade do artigo não torna a questão de fácil compreensão ao 

contrário do que uma leitura apressada pode sugerir.  

Carmen Azambuja
114

 argumenta que com a superação da visão clássica eminentemente 

privada do processo civil, no qual a coisa julgada dependia de um processo duelístico, limites 

subjetivos estritos e limites objetivos fora da motivação e dos fatos, uma nova visão publicista 

do processo torna preponderante, acima do interessa da parte em resolver o litígio, a 

pacificação social, a harmonia social, cabendo tal missão ao Estado e ao juiz. 

Como não se pode desconsiderar que o atual Código de Processo Civil data de uma 

época em que, de fato, não havia ingressado na doutrina jurídica ainda o fenômeno da 

publicização do direito, inclusive, privado, deve-se reconhecer sua desatualização nesse 

sentido. Porém, por considerar pouco producente sustentar uma teoria contrária à atual 

legislação processual, é preciso, na verdade, conferir a devida interpretação ao art. 469, I do 

CPC, conforme elucida Celso Neves
115

: 

A questão dos limites objetivos da coisa julgada, observa Liebman, resolveu-a, há 

muito tempo e de modo insuperável Paulo Batista, quando escreveu que a coisa 

julgada é restrita à parte dispositiva do julgamento e aos pontos aí decididos e 

fielmente compreendidos em relação aos seus motivos subjetivos. Quer dizer que os 

motivos da sentença não constituem objeto da coisa julgada, mas devem ser 

tomados em consideração para entender o verdadeiro e completo alcance da 

decisão.  

Em conclusão, é preciso compreender que a afirmação segundo a qual apenas a parte 

dispositiva da sentença faz coisa julgada não deve ser visualizada sob o ponto de vista formal, 

mas sim substancial. Seu conteúdo não deve se limitar apenas à última frase da sentença, mas 

tudo quanto haja sido considerado e resolvido e que envolva o pedido das partes. 
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2 DESAPROVAÇÃO DE CONTAS PÚBLICA COMO HIPÓTESE DE 

INELEGIBILIDADE 

Como passo seguinte à análise do perfil jurídico dos Tribunais de Contas, cabe agora 

examinar os contornos da hipótese de inelegibilidade estampada no art. 1º, I, “g”, da LC nº. 

64/90, com alteração dada pela LC nº. 135/2010 (Lei da “Ficha Limpa”). Uma vez que o 

âmago deste trabalho visa a estudar os limites do controle da Justiça Eleitoral sobre a 

desaprovação de contas públicas pelas Cortes de Contas, é fundamental compreender com 

clareza e precisão a dimensão e o conteúdo do texto normativo em questão e as suas 

implicações hermenêuticas. 

 

2.1 Direitos políticos fundamentais e inelegibilidades 

Historicamente, os direitos políticos estão associados aos direitos fundamentais de 

primeira dimensão, eis que os primeiros a serem garantidos nos textos constitucionais, como 

resultado das revoluções francesa e estadunidense. Seu conteúdo são os direitos civis e 

políticos, na perspectiva de liberdades negativas, visto que visavam à limitação da intervenção 

estatal no domínio das liberdades individuais
116

. Marcados pela ideia de oposição entre Estado 

e sociedade, os direitos fundamentais de primeira geração representam as conquistas da 

burguesia face ao regime absolutista. 

Embora a própria noção de direitos políticos confirme sua natureza de direitos 

fundamentais, a topografia do atual texto constitucional reforça tal compreensão. No Título II, 

intitulado “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, subdividem-se os capítulos: I) Dos 

direitos e deveres individuais e coletivos; II) Dos direitos sociais; III) Da nacionalidade; IV) 

Dos direitos políticos; V) Dos partidos políticos. 

A Constituição Federal de 1988, sob o aspecto normativo, restringiu os direitos políticos 

ao artigo 14, com base no qual seu núcleo se assentaria nos direitos de votar e ser votado nas 
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eleições para cargos públicos eletivos, o direito de votar em referendos e plebiscitos e o 

direito de propor projetos de lei de iniciativa popular. Joel Cândido
117

 inclui no rol dos 

direitos políticos a Lei nº. 818, de 18 de setembro de 1949, mesmo que sensivelmente 

derrogada, que regulamenta a perda e a reaquisição da nacionalidade, e a perda dos direitos 

políticos. Pedro Niess
118

 sustenta uma concepção mais ampla, “indo além do sufrágio para 

alcançar o direito de propor ação popular e o direito de organizar e participar de partidos 

políticos”, ou seja, somando-se ao capítulo IV o capítulo V do Título II e o art. 5º, LXXIII. A 

referência ao direito de propor ação popular se explica pela cidadania ser pressuposto para seu 

ajuizamento.  

Com efeito, os direitos políticos traduzem a lógica do regime democrático
119

, 

cristalizado no parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal: “Todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”. Aproveitando as observações feitas no subtópico 1.1.2 deste trabalho, o sentido 

de democracia muito se aproxima ao de república, na medida em que indica a possibilidade de 

participação do povo no governo, com base no reconhecimento da soberania popular, sendo o 

exercício dos direitos políticos o caminho pelo qual o cidadão participa das deliberações 

estatais. 

Por isso, não se deve vislumbrar os direitos políticos na dimensão estrita do art. 14 da 

CF/88, na medida em que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a cidadania 

(art. 1º, II) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), o que torna o rol previsto no referido 

dispositivo constitucional não exaustivo. Isso porque a concepção destes fundamentos 

oferecem consequências jurídicas que repercutem no exercício dos direitos políticos. 

Para Ingo Wolfgang Sarlet
120

, os direitos fundamentais constituem, via de regra, 

explicitações da dignidade da pessoa humana, pois em cada direito fundamental se afigura 

alguma projeção da dignidade humana. Vislumbrando sua acepção no pensamento kantiano 

de autonomia da vontade, a liberdade política expressada pela possibilidade concreta de 

participação na tomada das decisões estatais bem evidencia a presente interseção. 
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Em relação à cidadania, é preciso distingui-la dos direitos políticos, ainda que possuam 

estreita conexão. Cidadania é um conceito mais elástico do que os direitos políticos, pois 

engloba a participação do cidadão na esfera estatal não apenas sob o enfoque político, mas 

também econômico e social. O cidadão, além de poder participar ativamente da vida política, 

é também sujeito de prestações estatais. Tiago Menezes Conceição
121

 esclarece que: 

Eis aí o ponto: os direitos (e deveres) de cidadania vão além dos direitos políticos, 

porquanto abrangem a participação popular, coletiva ou individual, no seio da 

sociedade civil, nas relações de trabalho (CF/88, art. 11, por exemplo), de consumo, 

de preservação ambiental e do patrimônio histórico etc., desde que não representem 

intervenção nas questões de governo e estado, quando, então, serão exercício de 

direitos políticos. Por isso, é possível que alguém tenha seus direitos políticos 

suspensos e continue tendo outros direitos e deveres de cidadania. 

Daí se pode concluir que os direitos políticos são uma espécie dentro do gênero que é a 

cidadania, que abrange um plexo maior de direitos fundamentais. Para o desenvolvimento do 

presente estudo, importa destacar o aspecto passivo dos direitos políticos: o direito de ser 

votado, também denominado capacidade eleitoral passiva
122

, uma vez que será examinada 

neste capítulo a desaprovação de contas públicas para efeito de inelegibilidade. 

O conceito de inelegibilidade não carrega maiores dificuldades, constituindo-se, em 

termos amplos, como restrição do direito de ser votado para determinado cargo público. A 

ideia de inelegibilidade também pode ser entendida como perda da elegibilidade, ou a 

elegibilidade em seu aspecto negativo. Carlos Velloso e Walber Agra
123

 caracterizam a 

inelegibilidade como a impossibilidade de ser eleito para o exercício de cargos públicos, em 

razão do impedimento de ser votado, sem prejuízo da sua capacidade eleitoral ativa. Eis 

definição de Adriano Soares da Costa
124

: 

Todo eleitor que não atenda aos pressupostos legais de elegibilidade, deixando de 

obter registro de candidato, é inelegível, vale dizer, não possui o ius honorum. A 

inelegibilidade, de conseguinte, não é a perda dos direitos políticos, posto que 

direitos políticos (ius sufragii) se tem. A inelegibilidade é a ausência do direito de 

ser votado (ius honorum), ou porque não se obteve o registro de candidato, ou 

porque a elegibilidade (direito de ser votado), que se tinha, foi retirada. Dessarte, há 

a inelegibilidade inata (original), natural aos que não providenciaram os meios para 

adquirir a elegibilidade; e a inelegibilidade cominada (ocasional) provocada pela 

ocorrência de algum fato ilícito sob a óptica eleitoral. 
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Não obstante existam diversas categorias de classificações das inelegibilidades
125

, 

merece destaque, para fins didáticos, salientar apenas suas distinções quanto à origem 

(constitucionais e infraconstitucionais) e quanto à natureza inata ou cominada, nos termos 

acima transcritos. Em relação à origem, facilmente se percebe que a distinção se justifica pela 

origem da previsão legal da inelegibilidade, que pode estar estabelecida diretamente no texto 

constitucional ou em lei complementar, conforme comando autorizativo do art. 14, §9º da 

CF/88. Ademais, pode a inelegibilidade se apresentar como inata, na medida em que se 

configura pelo não preenchimento das condições de elegibilidade
126

, ou cominada, quando 

caracterizada em virtude da prática de algum ilícito eleitoral como uma sanção imposta pelo 

ordenamento jurídico. 

Assim, é possível, segundo a classificação acima exposta, enquadrar a inelegibilidade 

por desaprovação de contas públicas como uma inelegibilidade infraconstitucional cominada, 

porquanto estipulada no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº. 64/90, bem como representa a 

ocorrência de um fato ilícito, a saber, rejeição de contas por irregularidade insanável que 

configure ato doloso de improbidade administrativa. 

Conclui-se, então, que o conceito e a natureza da presente inelegibilidade significa, em 

última instância, a restrição indiretamente constitucional ao direito fundamental 

consubstanciado no exercício passivo dos direitos políticos, razão pela qual se aplica o 

pensamento de Robert Alexy. Segundo o autor
127

, uma restrição a direitos fundamentais 

somente pode ocorrer por normas compatíveis com a Constituição, seja por meio de sua 

positivação diretamente no texto constitucional (restrição diretamente constitucional), seja por 

intermédio da autorização para o legislador infraconstitucional o fazer (restrições 

indiretamente constitucionais). 

No caso da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº. 64/90, 

seu fundamento constitucional é o art. 14, §9º da Constituição Federal de 1988, que autoriza 

por meio de lei complementar o estabelecimento de outras inelegibilidades além das criadas 

no texto constitucional. Cuida-se, pois, de restrição indiretamente constitucional, que, na 

verdade, não restringem de imediato os direitos fundamentais, mas apenas fundamentam sua 
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“restringibilidade”
128

. Não existe, ainda, restrição, pois se trata da sua possibilidade 

jurídica
129

. Dessa forma, o direito fundamental político de ser votado é restrito pelo art. 1º, I, 

“g” da Lei Complementar nº. 64/90 e não pelo art. 14, §9º da Constituição Federal de 1988.  

Outro aspecto importante apontado por Alexy é a possível restrição de direitos 

fundamentais tanto por normas que apresentem a estrutura de regras quanto de princípios
130

. 

No caso da inelegibilidade infraconstitucional em análise, a norma se estrutura no formato de 

regra, cuja conclusão se extrai tanto pelo seu grau de decidibilidade quanto pela ausência do 

aspecto de peso ou importância. Nesse sentido, Alexy
131

 explica que uma regra é “uma 

restrição a um direito fundamental, se, com sua vigência, no lugar de uma liberdade 

fundamental prima facie ou de um direito fundamental prima facie, surge uma não-liberdade 

definitiva ou um não-direito definitivo de igual conteúdo”.  A inelegibilidade deve ser 

entendida, então, como o não direito definitivo de postular a eleição a um cargo eletivo, na 

perspectiva da restrição ao direito fundamental político prima facie passivo.  

 Delineados estes contornos iniciais sobre a natureza das inelegibilidades quanto ao 

exercício dos direitos políticos, merecem ser trazidos à discussão os elementos essenciais à 

caracterização da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90, a partir das 

alterações promovidas pela LC nº. 135/2010 na sua redação original. 

 

2.2 O advento da LC n. 135 e a constitucionalidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90 

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) iniciou a Campanha Ficha 

Limpa em 2007 com o respaldo da sociedade pela crescente demanda de aumento no rigor dos 

critérios para se disputar um cargo eletivo e conferir efetividade ao art. 14, parágrafo 9º da 

Constituição da República
132

.  
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Em 29 de setembro de 2009, foi entregue ao então Presidente da Câmara dos 

Deputados, Michel Temer, o projeto de lei que resultaria na Lei da “Ficha Limpa” com o 

número necessário de assinaturas para deflagrar o projeto de iniciativa popular. Então, foi 

constituído um grupo de trabalho na esfera da Câmara dos Deputados, presidido pelo 

deputado Miguel Martini (PHS/MG) e relatado pelo deputado Índio da Costa (DEM/RJ), com 

a tarefa de buscar o consenso sobre a matéria a fim de ser levada à votação. 

A alteração mais relevante proposta pelo grupo de trabalho no texto original foi que para 

a ocorrência da inelegibilidade a condenação houvesse partido de um órgão colegiado 

jurisdicional, ao contrário da redação originária que considerava suficiente qualquer 

condenação oriunda do Poder Judiciário. Marlon Reis
133

 explica que para facilitar a aprovação 

da matéria, além da anuência quanto à alteração acima relatada, concordou-se em explicitar 

no texto que as ações penais privadas ou ações penais públicas relativas a crimes culposos ou 

de menor potencial ofensivo não seriam capazes de fazer incidir inelegibilidade, como medida 

a evitar denuncismos ou interesses escusos como causas de restrição à capacidade eleitoral. 

Incluiu-se, ainda, o art. 26-C de autoria do relator do projeto na CCJ, deputado José 

Eduardo Cardozo (PT/SP), possibilitando a suspensão cautelar da inelegibilidade pelo tribunal 

ad quem. Na Câmara, 390 deputados dos 513 participaram da sessão que aprovou o projeto, 

com 388 votos favoráveis. O Presidente não votou por impedimento regimental e o deputado 

Marcelo Melo (PMDB/GO) votou contra a matéria, mas justificou, em seguida, ter se 

equivocado aa digitar o voto por cansaço
134

. 

No Senado, a votação e aprovação se deram no dia 19 de maio, sendo a única alteração 

do projeto aprovado na Câmara o tempo verbal das hipóteses de inelegibilidade, causando 

dúvidas quanto ao alcance de fatos passados. 

O então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou em 4 de junho de 2010 o 

projeto de iniciativa popular, convertido na Lei Complementar nº. 135, publicado no Diário 

Oficial da União no dia 7 de junho de 2010. Após o caminho percorrido nas casas legislativas 
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até seu nascimento jurídico formal, o próximo obstáculo à consolidação da lei foi superado 

nos tribunais. 

Embora o Tribunal Superior Eleitoral tenha respondido a consultas nos dias 10
135

 e 17
136

 

de junho de 2010 no sentido de entender que a lei da “Ficha Limpa” já se aplicaria às eleições 

de 2010 e que atingiria os fatos anteriores à sua vigência, o Supremo Tribunal Federal foi 

encarregado de pacificar a interpretação sobre o tema. 

Com a decisão
137

 do STF pela inaplicabilidade da LC nº. 135/2010 ao pleito que 

ocorreria naquele ano, persistiu o impasse acerca da irretroatividade da lei e da ofensa ao 

princípio da presunção de inocência nas hipóteses de inelegibilidade que dispensam o trânsito 

em julgado como condição para sua incidência. Apenas em 2012 estes pontos mais relevantes, 

além de outros, foram decididos no bojo das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 29 

e 30 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4578. 

Por maioria apertada, o Supremo Tribunal Federal concluiu que a nova lei se aplica aos 

fatos acontecidos antes de sua vigência, não se submetendo ao princípio da irretroatividade 

das leis penais, bem como que não macula o princípio da presunção de inocência a fixação de 

inelegibilidade com base em condenação antes do trânsito em julgado. 

A riqueza do debate produziu e continua a produzir muitas contribuições ao meio 

acadêmico, entretanto, os principais pontos travados nos históricos julgamentos que 

assentaram a total constitucionalidade da lei da “Ficha Limpa” escapam ao objeto central 

deste trabalho.  Isso porque, conforme será explicitado no decorrer deste capítulo, as 

inovações trazidas pela LC nº. 135/2010 ao art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90 não foram alvo de 

maiores questionamentos judiciais, visto se tratar muito mais de uma consolidação normativa 

do entendimento jurisprudencial sobre a matéria. 

O questionamento judicial pertinente à rejeição de contas públicas foi, tal qual as 

demais hipóteses legais, em relação à possibilidade de extensão dos prazos de 

inelegibilidades. No caso em espécie, o prazo foi estendido de 5 para 8 anos e o Supremo 

Tribunal Federal discutiu se referida ampliação constituiria ofensa à coisa julgada. Como dito, 
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a maioria do tribunal decidiu pela constitucionalidade do novo regime eleitoral, inclusive 

quanto ao alcance dos prazos ampliados a situações pretéritas, com base, principalmente, no 

voto do Ministro Fux.  

Luiz Viana Queiroz
138

 aponta uma pertinente distinção entre a ampliação dos prazos que 

decorram de causa extrajudicial dos que resultam de decisão judicial, que teria sido ignorada 

pelo STF na formação de seu entendimento. Apenas as inelegibilidades cujo fato gerador se 

fundamentam em decisão judicial cível-eleitoral (alíneas “d”, “h” e “e” do inciso I do art. 1º 

do LC nº. 64/90) estariam acobertadas pela garantia individual do respeito à coisa julgada. 

Outras hipóteses de inelegibilidade, como é o caso da alínea “g”, envolvem 

circunstâncias estranhas ao Poder Judiciário e, por isso, não gozariam de direito adquirido ao 

prazo estabelecido anteriormente. Com efeito, no primeiro capítulo
139

 foi tratada a relação 

entre coisa julgada e as decisões dos Tribunais de Contas, opinando-se pela existência de uma 

coisa julgada administrativa, no que diz respeito à imutabilidade dos atos constitucionalmente 

delineados como de competência deste órgão, o que não exclui a revisibilidade judicial sob 

outros aspectos. 

Apoiado na convicção até então formada, realmente há procedência na distinção dos 

fatos geradores de inelegibilidades calcados em decisões judiciais e extrajudiciais como 

determinantes no esclarecimento da possibilidade jurídica de extensão dos prazos de 

inelegibilidade. As decisões dos Tribunais de Contas, ainda que façam coisa julgada 

administrativa, não devem se submeter ao regime da coisa julgada judicial como óbice à 

extensão dos prazos de inelegibilidade. 

Somente as sentenças judiciais de natureza cível-eleitoral, estampadas no art. 1º, I, “d”, 

“h” e “e” da LC nº. 65/90, que tenham fixado inelegibilidade de 3 anos, traduzem o conteúdo 

da garantia da coisa julgada, diversamente do que ocorre na rejeição de contas públicas, cujo 

julgamento não importa na fixação de prazo específico de duração de seus efeitos. Assim, 

ainda que exista a controvérsia constitucional acerca da possibilidade de extensão dos prazos 

das inelegibilidades, a ampliação de 5 para 8 anos do prazo fixado na inelegibilidade por 

desaprovação de contas públicas não se adequa aos casos nos quais tem pertinência a 
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irresignação da parte da doutrina. 

 De toda forma, com a decisão do Supremo Tribunal Federal e o efeito vinculante 

implícito às decisões tomadas em controle concentrado, atualmente no Poder Judiciário está 

consolidada a constitucionalidade da ampliação dos prazos de inelegibilidades por força da 

LC nº. 135/2010. 

 

2.3 Princípios da proteção, moralidade e probidade 

Em sua redação original, o art. 14, §9º da Constituição Federal permitia ao legislador 

ordinário, por meio de lei complementar, criar hipóteses de inelegibilidade cuja finalidade 

seria proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder 

econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta e 

indireta. 

Por força da Emenda de Revisão nº. 4 de 1994, acrescentou-se no dispositivo legal a 

redação segundo a qual lei complementar estabelecerá casos de inelegibilidade a fim de 

proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício de mandato, considerada 

a vida pregressa do candidato. Antes, apenas a normalidade e a legitimidades das eleições 

eram resguardadas pela Constituição, mas doravante também se facultou ao legislador 

estabelecer regras visando à proteção à probidade e à moralidade, tendo como parâmetro a 

vida pregressa dos postulantes a mandato eletivo. 

Ocorre que, em razão da inexistência de legislação específica que regulamentasse com 

precisão como se daria a proteção à moralidade e à probidade do pleito, o Tribunal Superior 

Eleitoral editou o Enunciado nº. 13, segundo o qual “não é autoaplicável o §9º, art. 14, da 

Constituição, com a redação da Emenda Constitucional de Revisão nº. 4/1994”
140

, reforçando 

seu caráter de norma constitucional de eficácia limitada. Nesse sentido, a Lei Complementar 

nº. 135/2010 regulamentou tal dispositivo constitucional, especificando como seria 

considerada a vida pregressa dos candidatos a fim de proteger os valores acima aludidos. 

Nesse cenário, a doutrina invoca o princípio da proteção como fundamento das 

                                                 
140

 Vírgilio Afonso da Silva (O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 

constitucionais. Revista de Direito do Estado, v. 4, 2006, p. 46-47) chama a atenção, divergindo da tese que 

predomina no universo jurídico sobre a distinção de normas constitucionais quanto à sua eficácia de José Afonso 

da Silva, que todos os direitos fundamentais são restringíveis e regulamentáveis, razão pela qual perde todo 

sentido qualquer distinção que dependa da aceitação ou rejeição de restrição a direitos. 



69 

 

inelegibilidades, enunciado no art. 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. De acordo com 

Márlon Reis
141

, “o texto contém o enunciado do princípio constitucional da proteção, ponto 

de onde se origina toda a reflexão jurídica no campo das inelegibilidades”. José Jairo 

Gomes
142

 faz referência aos princípios da moralidade e da probidade a partir do mesmo 

dispositivo legal, que, apesar da diferença terminológica, traduz, em suma, a mesma ideia 

exposta por Márlon Reis
143

. Embora não se visualize com clareza a conceituação do princípio 

da proteção, extrai-se que seu conteúdo reside na seguinte dimensão: 

Com efeito, toda e qualquer norma que restrinja o direito à elegibilidade para cargos 

públicos tem essa mesma finalidade de estabelecer o “mínimo” esperado dos 

postulantes. Por seu intermédio, delineia-se negativamente o perfil dos candidatos, 

aspirando-se a evitar que o futuro posto venha a ser alcançado por quem se enquadre 

em uma das hipóteses de exclusão. 

Não se trata, de qualquer modo, de uma medida de caráter punitivo-criminal. 

Tampouco se cuida de pena de natureza administrativa. Nem mesmo estamos diante 

de uma sanção de qualquer natureza. 

Tais vedações possuem natureza preventiva e sua base constitucional se assenta nos 

princípios da moralidade e da probidade administrativa
144

. 

Daí se sinaliza que o princípio da proteção pode ser entendido como vedações de 

natureza preventiva, com a finalidade de estabelecer um perfil “mínimo” dos candidatos, com 

base nos princípios da moralidade e da probidade administrativa. É preciso, nesta ordem de 

ideia, buscar em José Jairo Gomes
145

 o que significam tais princípios no Direito Eleitoral: 

No âmbito dos direitos políticos, o princípio da moralidade inscrito no artigo 14, 

§9º, da Constituição conduz a ética para dentro do jogo eleitoral. Significa dizer que 

o mandato obtido por meio de práticas ilícitas, antiéticas, imorais, não goza de 

legitimidade. Mais que isso: significa que o mandato político deve ser sempre 

conquistado e exercido dentro dos padrões éticos aceitos pela civilização. 

(...) 

No âmbito do Direito Eleitoral, o artigo 14º, §9º, da Constituição determina que a 

probidade administrativa seja protegida, o que é feito por intermédio da instituição 

de hipóteses de inelegibilidades par ao agente ímprobo. A inelegibilidade inibe o 

exercício dos direitos políticos.  

A leitura conjunta do que se aponta como princípio da proteção, bem como dos 

princípios da moralidade e da probidade, no campo do Direito Eleitoral, parece sugerir uma 

ideia de proteção da moralidade e da probidade da vida pública por meio do impedimento de 

candidaturas de cidadãos potencialmente capazes de por em risco tais valores protegidos 

constitucionalmente. Para tanto, foram criadas hipóteses de inelegibilidade que descrevem 

situações cujo enquadramento de candidatos apontam uma ameaça aos valores constitucionais 
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descritos no art. 14º, §9º da Constituição. 

A esse respeito, não há como deixar de mencionar a crítica ao fenômeno denominado 

por Lenio Streck
146

 de “panprincipiologismo”, sintoma resultante de uma incompreensão 

teórica de doutrinas como a de Alexy e Dworkin, que no Brasil tem se consolidado no 

seguinte sentido: 

“Positivaram-se valores”: assim se costuma anunciar os princípios constitucionais, 

circunstância que facilita a “criação”, em um segundo momento, de todo tipo de 

“princípio”, como se o paradigma do Estado Democrático de Direito fosse a “pedra 

filosofal da legitimidade principiológica”, da qual pudessem ser retirados tanto 

princípios quantos necessários para solvermos os casos difíceis ou “corrigir” as 

incertezas da linguagem. 

De fato, a crítica surge como muita pertinência quando José Jairo Gomes invoca os 

princípios da moralidade e da probidade, com base nos valores protegidos pelo art. 14, §9º da 

Constituição, bem como Márlon Reis revela o princípio da proteção, mesmo sem nenhuma 

referência expressa no texto constitucional, como fundamento das inelegibilidades. Lenio 

Streck
147

 assinala que a principal causa da expansão dos princípios no universo jurídico 

brasileiro deriva da equivocada assimilação da jurisprudência dos valores, que prevaleceu na 

Alemanha a partir de 1949, como esforço do Tribunal Constitucional Federal alemão em 

legitimar uma Constituição que foi promulgada sem a ampla participação popular. Assim, a 

referência a valores fora da ordem legal representava uma abertura à legalidade extremamente 

fechada. 

Ademais, segundo se percebe na doutrina de Alexy
148

, princípios não se confundem 

com valores. Daí surge a compreensão de sua dimensão deontológica e não teleológica. 

Significa dizer que os princípios devem ser faticizados. Dworkin
149

 trabalha com excelência 

os conceitos de moralidade concorrente e moralidade convencional
150

 para demonstrar que “a 

prática social ajuda a justificar uma regra que é expressada pelo juízo normativo”. Esta ideia 

será aprofundada no momento oportuno no intuito de propor o aspecto concreto da 

moralidade como parâmetro judicial à constatação da inelegibilidade por rejeição de contas. 
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No Brasil, mesmo em face de uma realidade distinta da alemã, haja vista as 

circunstâncias sociológicas que influenciam na concretização da legalidade, a teoria de 

argumentação de Alexy teria sido o caminho por meio do qual a jurisprudência dos valores 

ingressou no pensamento jurídico brasileiro. Além disso, acriticamente, o método de 

ponderação de princípios pugnado por Alexy, que visa à racionalização da decisão judicial, 

tem sido utilizado pelos tribunais “como se fosse um enunciado performático, uma espécie de 

álibi teórico capaz de fundamentar os posicionamentos mais diversos”
151

. 

A ponderação há de acontecer apenas em um momento posterior à colisão de princípios, 

que ocorre em função de sua estrutura alargada de mandado de otimização, não de uma 

maneira a priori em que dois princípios estariam postos em uma balança e o hermeneuta 

simplesmente seleciona o que seria mais pesado. Contudo, a compreensão da doutrina sobre a 

ponderação não tem sido esta, pois costuma conceber a ponderação como momento anterior à 

subsunção das normas. Ilustrando exatamente o alvo da crítica de Lenio Streck, José Armando 

Pontes Dias Júnior
152

 coloca em colisão o direito fundamental à elegibilidade com o direito 

fundamental à moralidade das candidaturas (segundo ele, derivado do art. 14, §9º da CF/88), 

nos seguintes termos: 

Caberá então ao Poder Judiciário, por seus órgãos singulares ou coletivos, conforme 

a natureza da eleição, proceder à ponderação entre ambos os direitos fundamentais, 

vale dizer, entre o direito à elegibilidade e o direito à moralidade das candidaturas, e 

estabelecer, em cada caso concreto, racionalmente, como se darão as suas recíprocas 

restrições, fazendo exsurgir de tal ponderação uma norma a regular cada caso 

concreto, funcionando tal norma como verdadeira regra, na medida em que não mais 

admitirá ponderação naquele caso específico (...). 

A colisão sugerida aqui traduz um conflito de normas antes mesmo de se verificar as 

regras que incidem sobre o caso concreto, facultando ao intérprete fundamentar 

“racionalmente” qual o direito fundamental que prevalecerá na situação em exame. Ocorre 

que a ponderação é um momento posterior à subsunção dos fatos às normas aplicáveis sobre a 

espécie. Não há que se falar em ponderação de direitos fundamentais com estrutura 

principiológica de uma maneira a priori, porque, assim, fragiliza-se a autonomia científica do 

Direito ao sabor do intérprete. 

Importa, pois, a advertência tempestiva sobre a referência ao princípio da proteção, 

moralidade ou probidade, como fundamento da inelegibilidade em estudo, na medida em que, 
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nos termos expostos pelos autores citados, sua natureza representa valores e, por isso, não 

devem ser confundidos com princípios jurídicos no campo do Direito Eleitoral. 

É bastante perigosa a perpetuação de ideia da Constituição como ordem de valores, 

sobretudo quando estes são invocados para fundamentar decisões judiciais como pretensão de 

correição dos textos legais e, não raro, findam por apresentar soluções aos casos 

problemáticos fora da legalidade constitucional. Há de prevalecer a ideia de que princípios 

não são valores e que “a normatividade assumida pelos princípios possibilita um fechamento 

interpretativo próprio da blindagem hermenêutica contra discricionarismos judiciais”
153

. 

Portanto, apesar de grande parte da doutrina sustentar a existência de tais princípios, não 

se deve recorrer aos valores estabelecidos no art. 14º, §9º da Constituição como álibi 

argumentativo para fundamentar interpretações das hipóteses de inelegibilidades que dele 

decorrem, como é o caso do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90, sob pena de, além de fragilizar a 

autonomia do Direito em face aos subjetivismos do intérprete, diminuir a própria 

normatividade oferecida pela legislação vigente. 

 

2.4 A hipótese de inelegibilidade e suas principais alterações  

Comparar a antiga com a nova redação do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90, dada pela LC 

nº. 135/2010 é certamente o primeiro passo para examinar quais as alterações mais 

significativas que merecem análise: 

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; 

(grifos das alterações legislativas).
154

 

A inclusão da necessidade de que a irregularidade insanável que justifique a 

desaprovação de contas configure ato doloso de improbidade, a suspensão ou anulação da 
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decisão pelo Tribunal de Contas pelo Poder Judiciário, a ampliação do prazo da 

inelegibilidade e a sujeição do art. 71, II da Constituição a todos os ordenadores de despesas 

são, pois, o que de novo surgiu no texto legal. Considerando que já foi abordada em momento 

anterior (tópico 2.2) a questão da ampliação do prazo da inelegibilidade e sua 

constitucionalidade inclusive no que tange a situações anteriores a vigência da norma, serão 

tratados apenas os demais aspectos mais relevantes, ainda que, em sua maioria, revelem a 

consolidação de entendimentos jurisprudenciais que vinha se construindo sobre a matéria. 

Neste tópico, ao tempo em que serão estudadas as principais alterações impostas pela 

Lei Complementar nº. 135/2010 à presente hipótese de inelegibilidade, será analisado o texto 

legal como um todo. São, pois, requisitos essenciais para a configuração da inelegibilidade o 

julgamento pela rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas pelo 

órgão competente, irrecorribilidade da decisão, detecção de irregularidade insanável, sua 

caracterização como ato doloso de improbidade administrativa e inexistência de provimento 

judicial suspensivo. 

 

2.4.1 Competência para julgar as contas 

No primeiro capítulo relativo
155

 aos Tribunais de Contas foram expostas noções gerais 

sobre o regime jurídico deste órgão na configuração constitucional do Estado Brasileiro, 

destacando-se aspectos sobre sua competência. Comentou-se que as duas principais 

atribuições da Corte de Contas são a emissão de parecer prévio nas contas anuais prestadas 

pelo Chefe do Poder Executivo, e julgadas pelo Poder Legislativo, na forma do art. 71, I da 

Constituição, e o julgamento propriamente dito dos administradores e responsáveis por 

dinheiro público, de acordo com o art. 71, II. 

Dúvidas não há quanto à competência do Legislativo para julgar Prefeitos, 

Governadores e Presidente da República quando do exame das contas prestadas anualmente, 

que versam sobre a execução do orçamento, bem como dos Tribunais de Contas para julgar os 

ordenadores de despesas distintos dos que ocupam a função de chefiar o Executivo. O 

impasse sobre a competência dos órgãos surge quando o Chefe do Executivo pratica atos de 

ordenação de despesa, o que daria margem para que fosse defendida a possibilidade de os 

Tribunais de Contas julgarem suas contas, haja vista não envolverem execução de 
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orçamento
156

. Restaria saber se a interpretação que conduziria à competência das Cortes de 

Contas para julgar os Chefes do Poder Executivo encontraria amparo na Constituição Federal, 

notadamente quanto à competência do Legislativo. 

Antes da promulgação da LC nº. 135/2010, o Tribunal Superior Eleitoral, amparado 

pela decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 132.747-DF, entendia que, 

independente da natureza das contas serem de governo (anuais) ou de gestão, apenas o Poder 

Legislativo era competente para julgar o Chefe do Executivo. Ocorre que, mesmo com a 

jurisprudência dominante à época, autores como Marcelo Roseno
157

 já se posicionavam contra 

tal entendimento e defendiam a possibilidade de o Tribunal de Contas julgar as contas dos 

mandatários do Poder Executivo que agissem como ordenadores de despesa. 

Todavia, como é possível vislumbrar, a LC nº. 135/2010 acrescentou ao final da redação 

do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90 que se aplica “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”. Apesar de a alteração legislativa sugerir claramente que a 

competência do Tribunal de Contas para julgar os responsáveis pela gestão pública, prevista 

no art. 71, II da Constituição, alcança os mandatários que agirem como ordenadores de 

despesa, o Tribunal Superior Eleitoral
158

 ainda oscila na interpretação do dispositivo:  

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INELEGIBILIDADE. LC Nº 64/90, 

ART, 1º, I, g. ALTERAÇÃO. LC Nº 135/2010. REJEIÇÃO DE CONTAS 

PÚBLICAS. PREFEITO. ÓRGÃO COMPETENTE. CÂMARA MUNICIPAL. 

PROVIMENTO JUDICIAL. DESPROVIMENTO. 

1. A despeito da ressalva final constante da nova redação do art. 1º, I, g, da LC nº 

64/90, a competência para o julgamento das contas de Prefeito, sejam relativas ao 

exercício financeiro, à função de ordenador de despesas ou a de gestor, é da Câmara 

Municipal, nos termos do art. 31 da Constituição Federal. Precedente. 

2. Cabe ao Tribunal de Contas apenas a emissão de parecer prévio, salvo quando se 

tratar de contas atinentes a convênios, pois, nesta hipótese, compete à Corte de 

Contas decidir e não somente opinar. 

3. Nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, inserido pela Lei nº 12.034/2009, 

a concessão da liminar, ainda que posterior ao pedido de registro, é capaz de afastar 

a inelegibilidade decorrente da rejeição de contas no exercício de cargos públicos. 
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4. Agravo regimental desprovido. 

Portanto, a questão não está pacificada e ainda persistem controvérsias sobre o alcance 

da ressalva estampada no final do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90, porquanto o TSE decidiu 

que a distinção entre contas de gestão, relativas à ordenação de despesa, e contas de governo, 

referentes ao exercício financeiro, não é suficiente para afastar a competência da Câmara 

Municipal estabelecida no art. 31 da Constituição Federal. A orientação até então firmada pela 

Justiça Eleitoral mereceu a pertinente crítica de José Jairo Gomes
159

: 

De todo criticável a exegese pretoriana, porquanto labora claramente em equívoco. 

Em primeiro lugar, dado seu perfil constitucional, o Tribunal de Contas não é mero 

órgão auxiliar, mas sim, uma das mais relevantes instituições vocacionadas à 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

Administração Pública. Seus membros gozam de iguais garantias, prerrogativas, 

impedimentos e vantagens da Magistratura (CF, art. 73, §3º). Demais, ao ordenar 

pagamento e praticar atos concretos de gestão administrativa, o Prefeito não atua 

como agente político, mas como técnico, administrador de despesas públicas. Não 

haveria, portanto, razão para que, por tais atos, fosse julgado politicamente pelo 

Poder Legislativo. Na verdade, a conduta técnica reclama métodos e critérios 

técnicos de julgamento, o que – em tese, ressalve-se! – só pode ser feito pelo 

Tribunal de Contas. 

A crítica do autor realmente se afigura bastante contundente em atacar os fundamentos 

adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para afastar a ressalva da hipótese de 

inelegibilidade. Com efeito, a autonomia, já abordada, de que gozam os Tribunais de Contas, 

qualificam-nos como órgãos dotados de funções próprias no arranjo institucional desenhado 

pela Constituição Federal, tal qual a Câmara de Vereadores, que hão de ser respeitadas. A 

elaboração deste estudo demanda uma postura crítica sobre a matéria no mesmo caminho 

perfilhado por José Jairo Gomes.  

Para além da maior afinidade com as competências do Tribunal de Contas para julgar 

atos de gestão, isto é, ordenação de despesas, o art. 31 da Constituição Federal não parece, por 

si só, ser suficiente a afastar a possibilidade de julgamento pela Corte de Contas. Na verdade, 

o que o dispositivo legal preceitua é apenas que “a fiscalização do Município será exercida 

pelo Poder Legislativo Municipal (...)”, não tratando especificamente da competência da 

Câmara para julgar com exclusividade as contas de gestão do Prefeito. A fiscalização do 

município abrange não só o chefe do Poder Executivo, mas, como se sabe, também os 

secretários de governo, indicados pelo Prefeito, que são responsáveis pela ordenação de 

despesas.  

O entendimento adotado pelo TSE em fundamentar a não aplicação da ressalva do 
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dispositivo legal a partir do art. 31 da Constituição poderia, inclusive, justificar, por meio de 

uma interpretação extensiva, que o Tribunal de Contas não teria competência para julgar 

também os secretários das pastas do Município, uma vez que “a fiscalização do Município 

será exercida pelo Poder Legislativo Municipal”. Não é o que ocorre. Ora, se os secretários de 

governo integram o município tanto quanto o Prefeito e nada impede que a Corte de Contas 

exerça sobre eles a competência prevista no art. 71, II da Constituição, é forçoso concluir que 

não há fundamento que impeça a sujeição do chefe do Executivo municipal à sua competência 

quando aja na mesma condição dos gestores municipais. 

Outro ponto que merece ser salientado é que, apesar de o julgamento que confirmou a 

constitucionalidade da LC nº. 135/2010 não ter enfrentado a adequação constitucional da 

parte final do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90, o que permitiria novo questionamento judicial, a 

interpretação empregada para declarar a competência da Câmara Municipal para julgar o 

Prefeito, em qualquer situação, importa no afastamento da vigência da parte final da norma. 

Assim, nos termos da Súmula Vinculante nº. 10, a decisão judicial que assim entender deve se 

submeter à cláusula de reserva de plenário, posto que resulta em declaração incidental 

implícita do ato normativo. 

Assim, dada a redação clara da parte final do dispositivo do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 

64/90 e por não se visualizar incompatibilidade com o art. 31 da Constituição da República, 

entende-se que o órgão competente para julgar o chefe do Executivo na condição de 

ordenador de despesa é o Tribunal de Contas. 

Por fim, caso o Poder Legislativo não aprecie o parecer técnico emitido pela Corte de 

Contas dentro do prazo previsto na Lei Orgânica do Município, que pode reformá-lo mediante 

dois terços de seus membros (art. 31, §2º da CF/88), prevalecerá a decisão tomada na esfera 

do Tribunal de Contas
160

, uma vez que não há aprovação de contas por decurso de prazo, 

sendo necessário pronunciamento expresso da Câmara Municipal nesse sentido. José Jairo 

Gomes
161

 discorre, então, quem é o órgão competente para julgar o Prefeito em cada situação 

que pode culminar com a declaração de inelegibilidade:  

Em resumo, o órgão competente para julgar as contas de Prefeito será: (1) a Câmara 

Municipal, quanto às contas anualmente prestadas relativamente à execução 

orçamentária; (2) o Tribunal de Contas, nas seguintes hipóteses: (a) se o parecer 

desfavorável (i. e., pela rejeição) emitido por ele não for afastado por dois terços dos 
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membros da Câmara Municipal; (b) se o parecer não for apreciado no prazo legal; 

(c) se a despesa questionada tiver sido ordenada diretamente pelo Prefeito; (d) no 

caso de convênio firmado com outro ente da Federação. 

Concluindo, os órgãos competentes para julgar os gestores públicos cujos efeitos da 

decisão repercutem na esfera eleitoral são os Tribunais de Contas no caso dos ordenadores de 

despesa, mesmo que mandatários, não obstante a atual divergência pretoriana
162

, e do Poder 

Legislativo no julgamento do chefe do Executivo na avaliação da execução orçamentária. Em 

obediência ao objeto central deste trabalho, serão enfatizadas as observações pertinentes à 

inelegibilidade derivada dos julgamentos dos Tribunais de Contas. 

 

2.4.2 Julgamento pela desaprovação das contas 

O primeiro requisito, de aparente obviedade para configuração da hipótese de 

inelegibilidade, é a existência de julgamento pelo órgão competente que delibere pela 

desaprovação de contas. Conforme será adiante exposto, este trabalho restringirá sua análise 

aos julgamentos de competência dos Tribunais de Contas, ainda que a inelegibilidade também 

possa deriva do julgamento nos casos de competência do Poder Legislativo. 

Ao examinar o regimento interno do Tribunal de Contas da União, no Capítulo I, 

intitulado “Julgamento de Contas”, constam os procedimentos de competência deste órgão no 

exame das contas públicas. Na seção I, do art. 188 a art. 196, há a disciplina da tomada e 

prestação de contas. Na seção II, do art. 197 ao art. 200, repousa o procedimento atinente à 

tomada de contas especial.  No capítulo III, na seção II, relativa aos “Instrumentos de 

fiscalização”, o regimento interno indica os procedimentos de “levantamentos”, “auditorias”, 

“inspeções”, “acompanhamentos” e “monitoramentos”
163

, com a respectiva descrição de seu 
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 O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por maioria, decidiu que quando o Prefeito atuar como ordenador de 

despesas a competência para julgá-lo é do Tribunal de Contas. (CEARÁ. Tribunal Regional Eleitoral: TRE. 

Registro de Candidatura n° 40137. Rel. Des. Abelardo Benevides. Publicado em: 23/07/2014), embora essa não 

deva ser a orientação que o Tribunal Superior Eleitoral deve adotar nas eleições de 2014. (BRASIL. TSE. 

Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 50622. Publicado em: 11/09/2013). 
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 Art. 238. Levantamento é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para: I – conhecer a 

organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional dos 

Poderes da União, incluindo fundos e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, assim como dos 

sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, 

orçamentários, operacionais e patrimoniais; II – identificar objetos e instrumentos de fiscalização; e III – avaliar 

a viabilidade da realização de fiscalizações. Art. 239. Auditoria é o instrumento de fiscalização utilizado pelo 

Tribunal para: I – examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos a sua 

jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial; II – avaliar o desempenho dos 

órgãos e entidades jurisdicionados, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, 

quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados; III – subsidiar a apreciação dos 

atos sujeitos a registro. Art. 240. Inspeção é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para suprir 

omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias ou representações quanto à 
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cabimento e finalidade. 

No regimento interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
164

, o 

título IV, referente às “Atividades”, cataloga em seus capítulos procedimentos relativos às 

“contas de governo do município”, “contas de gestão”, “tomada de contas especial”, “das 

inspeções e auditorias”, “do registro de atos”, “da fiscalização de atos e contratos”, “das 

multas”, “das consultas” e “das denúncias”.  A breve referência aos procedimentos internos 

dos Tribunais de Contas é relevante para evidenciar que a fiscalização e o controle externo 

exercido pelo órgão se dão por meio das mais diversas formas. 

Cumpre saber qual dos procedimentos se adequa à hipótese legal quando se refere à 

rejeição de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas. Em outras palavras, há 

que se perquirir se todas as deliberações de competência dos Tribunais de Contas cujo objeto 

de análise seja uma irregularidade insanável são capazes de tornar um candidato inelegível. 

A questão não é tão simplória quanto pode parecer à primeira vista, uma vez que na 

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral a matéria não é consolidada, bem como na 

doutrina não se encontra uma abordagem específica sobre o tema, embora persistam 

questionamentos ao seu redor.  No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário 

nº. 4522-98
165

, o relator Ministro Hamilton Carvalhido sustentou o seguinte entendimento: 

Esta Corte tem entendido ser irrelevante, para a incidência da alínea g, da LC n° 

64190, o fato de haver decisão do TCU em procedimento decorrente de inspeção 

especial, sendo necessário tão somente a verificação de 1) irregularidade insanável 

                                                                                                                                                         
legalidade, à legitimidade e à economicidade de fatos da administração e de atos administrativos praticados por 

qualquer responsável sujeito à sua jurisdição. Art. 241. Acompanhamento é o instrumento de fiscalização 

utilizado pelo Tribunal para: I – examinar, ao longo de um período predeterminado, a legalidade e a legitimidade 

dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, 

orçamentário e patrimonial; e II – avaliar, ao longo de um período predeterminado, o desempenho dos órgãos e 

entidades jurisdicionadas, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, quanto 

aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados. Art. 242. As atividades dos órgãos e 

entidades jurisdicionadas ao Tribunal serão acompanhadas de forma seletiva e concomitante, mediante 

informações obtidas: I – pela publicação nos órgãos oficiais e mediante consulta a sistemas informatizados 

adotados pela administração pública federal: a) da lei relativa ao plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias, da lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais; b) dos editais de licitação, dos 

extratos de contratos e de convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos congêneres, 

bem como dos atos referidos no art. 259; II – por meio de expedientes e documentos solicitados pelo Tribunal ou 

colocados à sua disposição; III – por meio de visitas técnicas ou participações em eventos promovidos por 

órgãos e entidades da administração pública. IV – pelo acesso a informações publicadas em sítio eletrônico do 

órgão ou entidade. Parágrafo único. As informações obtidas pelos procedimentos previstos neste artigo 

independem da existência de processo autuado, podendo ser objeto de delegação de competência. Art. 243. 

Monitoramento é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para verificar o cumprimento de suas 

deliberações e os resultados delas advindos. 
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 Disponível em: <http://www.tcm.ce.gov.br >.  
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 BRASIL. TSE. Agravo Regimental no Recurso Ordinário n° 4522-98.2010.6.15.0000. Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido. Publicado em: 16/12/2010. 
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que configure ato doloso de improbidade administrativa, 2) em decisão irrecorrível 

proferida pelo órgão competente, e 3) que tal decisão não tenha sido suspensa por 

órgão do poder judiciário. 

O precedente invocado pelo relator para fundamentar sua orientação a respeito da 

irrelevância do procedimento Tribunal de Contas da União para fins de incidência de 

inelegibilidade é o Agravo Regimental no Recurso Especial nº. 34.066
166

, sob relatoria do 

Ministro Joaquim Barbosa, no qual o TSE decidiu, por unanimidade, nos termos do voto do 

relator, que “no mais, é irrelevante o fato de as contas terem sido rejeitadas em processos 

decorrentes de inspeção especial, haja vista que, presentes os três requisitos previstos no art. 

1°, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, a inelegibilidade está configurada”. No juízo do 

relator, os três requisitos que teriam sido satisfeitos, independente do procedimento adotado 

pelo TCU – inspeção especial -, seriam “contas rejeitadas por irregularidade insanável”, “a 

decisão do órgão que rejeita as contas deve ser irrecorrível”, e “a decisão de rejeição das 

contas não deve estar submetida ao crivo do Judiciário, mas, se estiver, é imperioso que os 

seus efeitos não tenham sido suspensos mediante a concessão de liminar ou de tutela 

antecipada”. 

No precedente de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa trata-se de uma decisão em 

sede de inspeção especial, ao passo que no processo sob relatoria do Ministro Hamilton 

Carvalhido a declaração de inelegibilidade derivava de procedimento de auditoria, confirmado 

em acórdão do TCU. Em ambos os casos os recorrentes alegavam que tais procedimentos não 

seriam suficiente à satisfação da hipótese de inelegibilidade, por inexistir contas rejeitadas 

propriamente ditas. No julgamento mais recente de relatoria do Ministro Carvalhido, foi 

levantada matéria de fato pela defesa do recorrente, informando aos Ministros que nos autos 

consta certidão do Tribunal de Contas da União atestando não haver contas rejeitadas em 

relação ao então agravante. Depois de que a circunstância foi suscitada, o Ministério Marco 

Aurélio
167

 divergiu do voto do relator com fundamento na seguinte argumentação: 

Vejam como a questão é realmente um pouco mais complexa. Sendo assim, penso 

que se deva viabilizar o julgamento em extensão maior, o que não ocorre, sob meu 

ponto de vista - pode não ser o dos Colegas -, na apreciação sumária do agravo 

regimental. O que há na espécie? Exige a lei um resultado quanto ao crivo do 

Tribunal de Contas. E qual seria? A rejeição das contas. O Tribunal, no entanto, 

revela que não houve essa rejeição. Não posso desconhecer essa circunstância, que 

se soma àquela outra, de não ter constado o ora recorrente, agravante, do rol dos 

inelegíveis, fornecido pelo Tribunal de Contas. Portanto, essas questões merecem 

reflexão maior e suscitam, a meu ver, a sustentação da Tribuna, somente possível no 
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julgamento do ordinário. Até mesmo a extensão do voto do Relator no agravo, na 

minha opinião, sinaliza que o tema é um pouco mais complexo do que pareceu em 

um primeiro momento. Inclusive cheguei a me manifestar acompanhando Sua 

Excelência, entretanto, diante do esclarecimento da Tribuna, no sentido de que o 

próprio Tribunal competente certificou não ter havido a rejeição das contas, não 

tenho como manter o voto. Por isso, peço vênia ao Relator, para prover o agravo. 

Não para deferir, de imediato, o registro, mas para que o recurso ordinário venha a 

julgamento”. 

Contudo, a divergência não prevaleceu, muito embora bastante convincentes os 

argumentos lançados pelo Ministro Marco Aurélio, no sentido de que se o próprio Tribunal de 

Contas atesta não haver a rejeição de contas, pressuposto lógico exigido pela legislação para 

que surta a consequência jurídica da inelegibilidade, não há como se indeferir o registro de 

candidatura. O Ministro Arnaldo Versiani, por outro lado, ponderou que, além do precedente 

invocado pelo relator, em outra ocasião já havia se firmado posicionamento análogo, com 

base em precedente do Ministro Sepúlveda Pertence, nos autos do Recurso nº. 10.650
168

, cujo 

fundamento segue abaixo: 

Ora, como acentuou a recorrente, a letra g não pressupõe necessariamente a rejeição 

de contas anuais, onde, de regra, vai-se apurar as responsabilidades do Chefe do 

Executivo; mas, com relação aos demais responsáveis por dinheiros públicos, 

incluídos os chefes dos demais Poderes, quando em inspeção especial, se detectarem 

despesas irregulares, e o responsável é julgado em débito, é quanto basta, em 

princípio, nos termos do art. 71, II, à caracterização da rejeição de contas para efeito 

de inelegibilidade. 

Da leitura das razões do voto no julgamento do Agravo Regimental no Recurso 

Ordinário nº. 4522-98, verifica-se que a fundamentação nos precedentes suscitados pelo 

Ministro Hamilton Carvalhido e Ministro Arnaldo Versiani não é devidamente confrontada 

com a realidade da hipótese de inelegibilidade. Quanto ao primeiro precedente, de relatoria do 

Ministro Joaquim Barbosa, a afirmação genérica de que “é irrelevante o fato de as contas 

terem sido rejeitadas em processos decorrentes de inspeção especial, haja vista que, presentes 

os três requisitos previstos no art. 1°, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, a inelegibilidade 

está configurada” se apresenta tautológica, pois não enfrenta o problema posto. Simplesmente 

assume que as decisões decorrentes de inspeção especial configuram contas rejeitadas.  

Da mesma forma, o que o precedente de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence indica 

é que não são apenas as decisões de rejeição de contas anuais que desaguam na 

inelegibilidade, o que, todavia, não autoriza concluir que todo procedimento importará na 

mesma consequência jurídica. No caso que decidiu pelo indeferimento do registro de 

candidatura, estava sendo julgada uma inspeção especial, com imputação de débito ao gestor, 
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caso completamente diverso do que estava sendo analisado pelo Ministro Hamilton 

Carvalhido, que versava sobre um relatório de auditoria julgado pelo Tribunal de Contas da 

União, decidindo-se pela não abertura de tomada de contas especial em razão da falta de dano. 

Logo, não parece a interpretação mais adequada igualar todos os procedimentos 

adotados pelos Tribunais de Contas no desempenho de sua atividade de controle externo para 

fins de inelegibilidade, ratificando o entendimento segundo o qual é irrelevante a natureza do 

procedimento utilizado por este órgão. Não há dúvidas de que o que a norma visa é proteger a 

moralidade e a probidade das eleições com base na vida pregressa, todavia, merece uma 

reflexão mais crítica o posicionamento que vem sendo perfilhado pelo TSE. 

O art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90 não elucida expressamente o impasse. Apenas faz 

alusão à inelegibilidade daqueles “que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou 

funções públicas rejeitadas”. Em matéria de competência, a Constituição Federal de 1988, em 

seu art. 71, II, determina que cabe ao Tribunal de Contas da União “julgar as contas dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 

Poder Público federal”. Delimitada a competência deste órgão, cujo regime se aplica aos 

demais Tribunais de Contas, é forçoso concluir que cada lei orgânica e regimento interno 

especificarão a forma pela qual as contas serão julgadas. 

E, de acordo com o que foi exposto na legislação do Tribunal de Contas da União, do 

Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios do Estado do Ceará, são diversos os 

procedimentos que se prestam ao controle externo das finanças públicas. Na esfera do TCU, 

existe um capítulo próprio de seu regimento, intitulado “Julgamento de contas”, gênero do 

qual são espécies a “tomada de contas”, a “prestação de contas” e a “tomada de contas 

especial”, que não se confundem com os demais instrumentos de fiscalização estabelecidos 

em capítulo distinto. Com isso, explica-se o fato de o próprio Tribunal de Contas da União ter 

ofertado certidão, nos autos do Agravo Regimental no Recurso Ordinário nº. 4522-98, que 

atestava a inexistência de rejeição de contas, visto que, à luz de seu regimento, os 

procedimentos utilizados como fundamento para indeferimento do registro não se tratavam de 

julgamento de contas. 

No caso do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, as espécies de 

procedimentos adotados na intimidade do órgão estão catalogadas no mesmo título – Das 
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atividades –, porém em capítulos distintos, havendo uma nítida separação entre seus objetos e 

finalidades.  

Por isso, considerando a autonomia constitucional que ostentam os Tribunais de Contas, 

nos termos defendidos no primeiro capítulo, inclusive quanto ao autogoverno, por força do 

art. 73 da CF/88, que determina a aplicação, no que couber do art. 96, é patente que cabe 

apenas a estes órgãos “(...) elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de 

processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o 

funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”. A decorrência que se 

evidencia é a natural competência exclusiva das Cortes de Contas para disporem sobre suas 

atribuições e funcionamento, na forma de seu regimento interno. 

Dessa forma, não se comunga com a orientação jurisprudencial até então construída, 

que contradiz o que o próprio Tribunal de Contas afirma sobre seus julgamentos de contas, 

repita-se, órgão com autonomia constitucional para dispor sobre sua competência e 

funcionamento. Assim, não deve ser toda deliberação das Cortes de Contas que seja passível 

de resultar na incidência de inelegibilidade. Apenas os procedimentos dos Tribunais de 

Contas que versem sobre julgamento de contas em sentido técnico e estrito, na forma disposta 

em seu regimento interno, devem satisfazer tal requisito para a caracterização da 

inelegibilidade, que atualmente são as prestações de contas de gestão, tomadas de conta e 

tomadas de contas especiais
169

. Mais do que uma questão terminológica, trata-se de observar a 

redação do art. 73 da CF/88, que garante às Cortes de Contas organizar a forma pela qual sua 

competência será exercida. 

 

2.4.3 Irrecorribilidade da decisão 

Outro requisito necessário ao reconhecimento da inelegibilidade é que a decisão que 

julgou pela rejeição das contas seja irrecorrível. Novamente, para manter a centralidade deste 

estudo, os comentários doravante tecidos serão adstritos às decisões na esfera dos Tribunais 

de Contas
170

. As medidas recursais previstas na Lei Orgânica do TCU
171

 são o recurso de 
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 No caso do Tribunal de Contas dos Municípios os julgamentos de contas se referem a prestações de contas de 
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reconsideração, embargos de declaração e o recurso de revisão, que, a rigor, são reproduzidas 

no âmbito das demais Cortes de Contas.  

A rigor, apenas o recurso de reconsideração goza de efeito suspensivo, conforme art. 33 

da Lei nº. 8.443/92, de modo que após seu julgamento estaria configurado o trânsito em 

julgado administrativo. Analogicamente, pode ser compreendido como uma apelação nos 

termos do processo civil, visto que é interposto perante uma câmara (juízo a quo) e é julgado 

pelo plenário (juízo ad quem), bem como possui o duplo efeito: devolutivo e suspensivo. 

Logo, a partir do julgamento do recurso de reconsideração, ainda que caibam embargos 

de declaração e recurso de revisão, a princípio, tais medidas recursais não gozam de efeito 

suspensivo, razão pela qual a partir de então se poderia sustentar que a decisão do Tribunal de 

Contas é capaz de despertar a hipótese de inelegibilidade. Veja que a redação do art. 1º, I, “g”, 

da LC nº. 64/90 alude à “decisão irrecorrível”, o que se afigura terminologicamente 

inadequado, haja vista que, mesmo após o julgamento do recurso de reconsideração, a decisão 

ainda é recorrível, porquanto são cabíveis, pelo menos, embargos de declaração, considerando 

que o recurso de revisão não teria natureza recursal, na medida em que se aproxima mais de 

verdadeira ação rescisória. 

Na verdade, não é a ideia de ser irrecorrível a decisão do Tribunal de Contas que deve 

prevalecer, mas sim os efeitos jurídicos que se operam a partir do trânsito em julgado 

administrativo, que acontece com o julgamento do recurso de reconsideração, tendo em vista 

os recursos manejáveis não gozarem de efeito suspensivo. Não se pretende abolir a definição 

propagada pela doutrina e pela legislação, mas há que se atentar que a decisão irrecorrível se 

refere ao trânsito em julgado administrativo e não à impossibilidade de se manejar novos 

recursos. 

Todavia, para efeitos de inelegibilidade, restam incertos os efeitos do recurso de revisão 

e a possibilidade de se lhe atribuir efeito suspensivo pelo próprio Tribunal de Contas, dada 

sua natureza similar à ação rescisória
172

 e o poder geral de cautela que lhe é inerente. Até 

2008, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considerava possível a atribuição de 
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 Regimento interno do TCU: Art. 288. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, 
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efeito suspensivo pelas Cortes de Contas ao recurso de revisão interposto contra a decisão de 

rejeição de contas, o que afastaria a hipótese de inelegibilidade. Eis a ementa de julgamento 

que representa a orientação vigente à época: 

REGISTRO DE CANDIDATO. REJEIÇÃO DE CONTAS. O TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO É O ÓRGÃO COMPETENTE PARA JULGAR AS 

CONTAS RELATIVAS A CONVÊNIOS ESTADUAIS. O RECURSO DE 

REVISÃO AFASTA A INELEGIBILIDADE QUANDO O TRIBUNAL DE 

CONTAS LHE CONFERE EFEITO SUSPENSIVO EXPRESSAMENTE. 

PRECEDENTES.
173

 

Ocorre que, a partir do julgamento do AgR-REspe n° 31942, em 28/10/2008, a 

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral mudou sua orientação, com base no voto 

divergente do Ministro Ayres Britto, consignando que “somente o Poder Judiciário pode 

suspender a incidência da cláusula de inelegibilidade, nos exatos termos da parte final da 

alínea 'g' do inciso I do art. 1 1 da LC nº. 64/90, combinadamente com o §5º do art. 11 da Lei 

nº. 9.504/97”
174

.  Contudo, o precedente que resultou na alteração na jurisprudência da justiça 

eleitoral está longe de ser pacificado. 

A análise do julgamento que mudou o entendimento até então perfilhado é fundamental 

para se traçar uma definição de como deverá ser abordado o tema. No voto do relator, 

Ministro Marcelo Ribeiro, sustentava-se a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao 

recurso de revisão, ainda que não previsto expressamente na legislação que rege o respectivo 

Tribunal de Contas, “porquanto até mesmo na sistemática do processo civil, admite-se que, à 

vista de determinados pressupostos, seja atribuído efeito suspensivo a recursos a que a lei não 

o preveja”. Em suma, defendia o relator que não era o fato de algum dispositivo legal impor 

que o recurso de revisão não gozará de efeitos suspensivos que impedirá, por si só, a sua 

atribuição, na medida em que, de regra, alguns recursos, como o especial, também não tem 

efeito suspensivo por determinação legal, mas podem ser conferidos pelo Poder Judiciário. 

Os fundamentos do relator traduziam o que até então vinha decidindo a justiça eleitoral, 

que reconhecia efeitos jurídicos tanto aos provimentos judiciais quanto aos administrativos 

que suspendiam os efeitos das decisões dos Tribunais de Contas, não obstante a redação 

original do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90 já fazer referência apenas à suspensão deferida pelo 

Poder Judiciário. A virada na jurisprudência significava a desconsideração das suspensões 
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 BRASIL. TSE. Agravo Regimental no Recuso Especial Eleitoral n° 24180/PA. Rel. Min. Gilmar Mendes. 

Publicado em: 06/10/2004. 
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 Na ocasião do julgamento, acompanharam o relator os Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, 

Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho, ficando vencidos os Ministros Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani.   
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administrativas para efeitos de declaração de inelegibilidade em decorrência das rejeições de 

contas. 

Ainda que não considerasse a validade jurídica da suspensão operada pelo próprio 

Tribunal de Contas, o ministro Arnaldo Versiani acompanhou o relator por reconhecer que se 

tratava de inovação da jurisprudência e, por isso, não poderia se prejudicar o recorrido. 

Assim, foi o Ministro Ayres Britto encarregado de inaugurar a tese divergente que se sagraria 

vencedora, cujos fundamentos foram, essencialmente, a literalidade do art. 1º, I, “g”, da LC 

nº. 64/90, combinado com o art. 11, §5º da Lei nº. 9.504/97
175

, bem como a inexistência de 

previsão legal da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de revisão para 

proteger o interesse do particular.  

Quanto ao primeiro argumento, em ambos os dispositivos legais só há alusão explícita à 

suspensão concedida pelo Poder Judiciário, razão pela qual o ministro Ayres Britto concluiu 

que a suspensão administrativa, conferida pelos Tribunais de Contas, não tem o condão de 

afastar a inelegibilidade. Sobre esse aspecto, é frágil a argumentação que se pauta pela 

literalidade, não sendo demais lembrar que, em matéria de hermenêutica, a interpretação 

literal é sempre a mais rasa. Ademais, a redação dos dispositivos legais não foi alterada até o 

julgamento de 2008, razão pela qual não é compreensível a mudança de jurisprudência com 

base na literalidade que era a mesma até então.  

Por isso, não deve ser a omissão na redação dos aludidos dispositivos legais quanto à 

suspensão administrativa uma justificativa para sua desconsideração, visto que, acima de 

tudo, trata-se de matéria disciplinada na esfera do próprio órgão administrativo. Eis o 

principal argumento a ser enfrentado. No caso em análise, por um lado, sustentou o relator 

que, apesar de a legislação do Tribunal de Contas do Paraná precisar que o recurso de revisão 

não possui efeito suspensivo, seu regimento interno faculta tal possibilidade, sem embargo da 

incidência da sistemática recursal e do poder geral de cautela que acompanha a atividade dos 

Tribunais de Contas. Por outro lado, ponderou o ministro Ayres Britto que, além de o art. 77 

da Lei Orgânica daquela Corte de Contas dispor que o recurso de revisão não goza de efeito 
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Art. 11 (...) § 5º Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e Conselhos de Contas deverão tornar 

disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 

públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os 

casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial 

favorável ao interessado. 
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suspensivo, seu regimento interno
176

 apenas permite sua atribuição para resguardar danos ao 

erário e não o particular. 

Com efeito, o art. 400 e seguintes do regimento interno estipulam medidas liminares, 

tais como afastamento temporário de dirigente do órgão ou entidade, indisponibilidade de 

bens, exibição de documentos e suspensão de ato ou procedimento, que sugerem a 

inexistência de provimento liminar no interesse do particular. Por fim, argumenta que, ao 

contrário do que sucede com os recursos, as ações desconstitutivas da coisa julgada apenas 

podem receber efeitos suspensivos com amparo de expressa disposição legal, como é o caso 

da ação rescisório e o art. 489 do CPC. Logo, não se equipara plenamente o recurso de revisão 

aos demais recursos os quais se admitem a suspensão de seus efeitos, mesmo que não haja 

expressa disposição legal, porquanto não se trata de recurso propriamente dito, mas sim de 

ação autônoma. 

Antes de enfrentar o segundo fundamento utilizado pelo Ministro Ayres Britto, salienta-

se que a discussão permanece atual, sendo objeto de permanentes divergências, sobretudo 

pela rotatividade dos membros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral. Em julgamento 

de 21 de novembro de 2012, a Ministra Luciana Lóssio, acompanhada dos Ministros Dias 

Toffoli e Rosa Weber, foi vencida na tese que reformaria a jurisprudência modificada a partir 

do julgamento do AgR-REspe n° 31942, sob relatoria do Ministro Ayres Britto. Na ocasião, a 

relatora defendeu que “ao se manter a leitura da parte final do referido dispositivo, 

estabelecida no julgamento do AgR-REspe n° 31942, estaremos negando validade à própria 

decisão do Tribunal de Contas, análise que, segundo penso, não cabe a esta Justiça 

Especializada realizar”. 

Enfrentando diretamente a jurisprudência dominante, a Ministra Luciana Lóssio 

invocou o poder geral de cautela, que se aplica igualmente aos processos administrativos, de 

acordo com o entendimento firmado na Medida Cautelar no Mandado de Segurança nº. 

26.547, como fundamento para a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão dos 

Tribunais de Contas em sede de recurso de revisão. Sem embargo, suscitou que faltaria 

interesse de agir ao interessado que pleiteasse judicialmente a suspensão de decisão já 
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 Destaque-se que em 2010, isto é, após o julgamento em exame, foi alterado o Regimento Interno do Tribunal 

de Contas do Paraná, por meio da Resolução nº. 24/2010, disciplinando a concessão de liminar no curso do 

recurso de revisão com base nos requisitos do Código de Processo Civil. 
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suspensa pelo próprio órgão que a exarou
177

.  Embora vencidos os argumentos suscitados pela 

Ministra relatora, aludido julgamento evidencia como é permanente a discussão sobre o 

tema
178

, que ainda deverá ser objeto de novas análises no âmago do TSE. 

À luz dos argumentos que pairam sobre a questão, resta saber se a despeito de legislação 

expressa que faculte ao Tribunal de Contas conferir efeito suspensivo ao recurso de 

reconsideração, é possível o afastamento da hipótese de inelegibilidade quando tal 

circunstância ocorra. A esse respeito, são pertinentes os argumentos sustentados pelo Ministro 

Ayres Britto, no julgamento paradigmático, quanto à necessidade de previsão legal para se 

atribuir efeito suspensivo ao recurso de revisão.  

O poder geral de cautela há de ser exercido de acordo com a legislação que rege a 

matéria, jamais ao seu arrepio. Daí por que diversas passagens dos votos dos Ministros que 

acompanharam a divergência fazem referência à concessão de efeito suspensivo ao recurso de 

revisão como medida contra legem. Conforme salientou o Ministro Lewandowski, ainda em 

2008: 

Entendo também, assim como faz o ilustre Ministro Marcelo Ribeiro, que é 

perfeitamente possível que se conceda cautelar ainda que a legislação não o preveja 

expressamente. Mas isso desde que essa cautelar seja concedida por juiz togado, 

dentro do poder geral de cautela que tem o magistrado. Quando se trata de decisão 

administrativa - e as decisões dos tribunais de contas são de caráter administrativo -, 

estão jungidas estritamente à lei. Essas cautelares só podem ser deferidas se se 

enquadrarem rigorosamente nas hipóteses legais. E, no caso, a lei apenas permite o 

deferimento de cautelares para salvaguardar o erário, e não em outra hipótese. Quer 

dizer, o conselheiro do Tribunal de Contas não é dotado do poder geral de cautela 

que tem o magistrado togado, que tem o Poder Judiciário. 

Inadmitir efeitos jurídicos à da suspensão administrativa do recurso de revisão não 

significa negar o poder geral de cautela de que gozam as Cortes de Contas, mas, na verdade, 

observar a legislação interna do Tribunal que especifica a forma pela qual ele será exercido. 

Todavia, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará foi 
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 Mesmo ponto de vista foi levantado pelo Ministro Marcelo Ribeiro quando do julgamento do Agravo 

Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº. 31942 : “(...) se ele fosse ao Judiciário pedir a suspensão dos 

efeitos, o que a Justiça diria? „Não, já está suspenso pelo Tribunal. Vossa Excelência não tem interesse de agir. 

Suspender o quê, se o Tribunal de Contas deu efeito suspensivo?‟” 
178

 Nas eleições municipais de 2012, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, inicialmente, em 14 de 

agosto de 2012, com base no voto da relatora Desembargadora Maria Iracema do Vale Martins, no bojo do RE 

nº. 1019-96, firmou entendimento, por unanimidade, no sentido de afastar a inelegibilidade quando o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Ceará conferir efeito suspensivo ao recurso de revisão. Porém, a partir do 

julgamento do RE nº. 264-22, em 21 de agosto de 2012, a Corte Regional reformou sua orientação à luz do voto 

do Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues, que considerava contra legem a atribuição de efeito suspensivo ao 

recurso de revisão pelo próprio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, vencido o jurista Manoel 

Castelo Branco Camurça, portanto, incapaz de afastar a hipótese de inelegibilidade. 
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alterada pela Lei Estadual nº. 15.516, de 06 de janeiro de 2014, incluindo novo parágrafo ao 

art. 34, com a seguinte redação: 

Art. 34. Da decisão que julgar em definitivo os processos de contas de gestão e de 

tomadas de contas especiais caberá recurso de revisão, interposto pelo responsável, 

seus herdeiros, sucessores ou por Procurador de Contas, no prazo de 5 (cinco) anos, 

a partir da publicação da decisão, que se fundamentará:  

(...) 

§1º. O despacho que admitir o recurso de revisão poderá atribuir-lhe imediato efeito 

suspensivo, conforme juízo discricionário do relator do processo, devendo ser 

submetido ao Pleno para ratificação, legitimadas as decisões proferidas em igual 

sentido até a entrada em vigor deste dispositivo. 

Doravante, existe instrumento legal expresso que permite a atribuição imediata de efeito 

suspensivo ao recurso de revisão. Não se trata sequer de dispositivo regimental, mas genuíno 

comando legal em sentido estrito. Logo, a inovação legislativa demandará uma nova análise 

da jurisprudência da justiça eleitoral quando forem submetidos casos de atribuição de efeito 

suspensivo no bojo do recurso de revisão, com fundamento no art. 34, §1º da Lei nº. 12.160 

de 04 de agosto de 1993, alterada pela Lei nº. 15.516, de 6 de janeiro de 2014.  

Acredita-se que, uma vez respaldada legalmente a medida, não haverá como persistir 

tão somente a interpretação literal do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90 combinado com o art. 11, 

§5º da Lei nº. 9.504/97, sob pena de se ofender a autonomia dos Tribunais de Contas para 

dispor sobre sua organização e funcionamento, na forma do art. 73 da CF/88. Nesse sentido, 

em recente julgamento no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, com uma composição 

diversa da que julgou o Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n° 31942, o 

plenário, agora por unanimidade
179

, voltou a reconhecer a validade do efeito suspensivo 

concedido administrativamente ao recurso de revisão, nos autos do Recurso Ordinário nº. 

531-81, em 3 de abril de 2014.  

Dessa forma, percebe-se uma tendência a que o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições 

de 2014 retome o entendimento segundo o qual a liminar concedida no âmbito dos Tribunais 

de Contas afaste e inelegibilidade por rejeição de contas públicas, orientação a qual deve ser 

perfilhada igualmente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
180

. 
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 Acompanharam o relator, Ministro Dias Toffoli, os Ministros Gilmar Mendes, João Otávio Noronha, Tarcísio 

Vieira de Carvalho e as Ministras Rosa Weber, Laurita Vaz e Luciana Lóssio. 
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 O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, por 4 votos a 3, afastou a inelegibilidade de candidato 

contra o qual pesava desaprovação de contas, cuja decisão foi suspensa pelo Tribunal de Contas dos Municípios 

em sede de recurso de revisão. (CEARÁ. TRE. Registro de Candidatura n° 49582. Relator designado para lavrar 

acórdão: Juiz Francisco Mauro Ferreira Liberato. Publicado em: 24/07/2014). 
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2.4.4 Irregularidades insanáveis  

É sobre esse aspecto que surgem as maiores controvérsias sobre as competências dos 

Tribunais de Contas e da Justiça Eleitoral e sobre o qual, no momento oportuno, este trabalho 

apresentará reflexões no intuito de lançar luzes sobre a matéria. Quando se analisa a 

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
181

 são encontrados inúmeros precedentes com as 

mais diversas orientações sobre como a Justiça Eleitoral deve proceder ao exame das contas 

públicas desaprovadas, em especial quanto à verificação da insanabilidade das 

irregularidades. Antes da alteração proposta pela LC nº. 135/2010, quando não se fazia 

vinculação à da irregularidade insanável como ato doloso de improbidade administrativa, 

pairavam muitas incertezas sobre seu conteúdo. 

Marcelo Roseno
182

 defendia, por exemplo, com base em jurisprudência do Tribunal 

Superior Eleitoral, que “não pretende o TSE, a nosso juízo, reduzir os casos de irregularidade 

insanável a atos de improbidade administrativa, o que soaria mesmo impróprio”. Apesar de a 

nova lei haver contrariado o que apregoava o autor, antes de sua vigência eram as mais 

diversas posturas sobre a conceituação da irregularidade insanável
183

. 

Ainda antes da LC nº. 135/2010, Patrícia Brito e Sousa
184

 sustentou que “irregularidade 

insanável, tecnicamente, não é sinônimo de improbidade administrativa, muito embora parte 

da doutrina e algumas decisões de Tribunais Regionais associem tais institutos”. A doutrina a 

que se refere é de Adriano Soares da Costa
185

, o qual entendia que “em havendo situação 

concreta de ato viciado, não mais passível de ser sanado, que propicie a decisão de rejeição 

das contas, se anexa a ela a cominação de inelegibilidade, não sendo o caso de se perquirir 
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 No sistema de pesquisa de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral a busca pelo termo “irregularidade 

insanável” aponta 669 decisões. 
182

 OLIVEIRA, Marcelo Roseno de. Op. cit., p. 122. 
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 Márlon Reis e Lucieni Pereira sustentam que com as alterações da LC nº. 135/2010 não houve uma redução 

do escopo do instituto jurídico por se tratar de simples introdução no texto normativo de algo já sedimentado na 

jurisprudência do TSE. (REIS, Márlon; PEREIRA, Lucieni. Estatuto eleitoral e finanças públicas: apontamentos 

sob os novos aspectos da inelegibilidade decorrente da rejeição de contas. In: REIS, Marlon Jacinto; OLIVEIRA, 

Marcelo Roseno de; CASTRO, Edson Resende de. (Orgs.). Ficha Limpa: Lei Complementar nº. 135, de 4.6.2010 

interpretada por juristas e responsáveis pela iniciativa popular. São Paulo: Edipro, 2010, p. 91). Contudo, a 

matéria não se apresentava tão pacificada quanto argumenta o autor, razão pela qual se percebe que efetivamente 

houve uma redução do alcance da norma, considerando os anteriores julgados que não vinculavam 

irregularidades insanáveis a atos de improbidade. Exemplo disso é o julgamento do REsp nº. 23.565, sob 

relatoria do Ministro Luiz Carlos Madeira, julgado em 21.10.2004, no qual restou decidido que “a irregularidade 

insanável não supõe necessariamente ato de improbidade ou a irreparabilidade material. A insanabilidade 

pressupõe a prática de ato de má-fé, por motivação subalterna, contrária ao interesse público, marcado pela 

ocasião ou pela vantagem, pelo proveito ou benefício pessoal, mesmo que imaterial”. 
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 SOUSA, Patrícia Brito e. Inelegibilidade decorrente de contas públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 119. 
185

 COSTA, Adriano Soares da. Teoria da inelegibilidade e o direito processual eleitoral. Belo Horizonte: Del 

Rey, 1998, p. 170. 
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sobre a existência ou não de improbidade administrativa”. Isso porque, segundo seu 

entendimento, a irregularidade insanável suficiente à caracterização da inelegibilidade era 

aquela impassível de convalidação, seja por defeito de conteúdo, seja por defeito de forma. 

Além da ideia de que a irregularidade insanável seria aquela passível de convalidação, 

outra aspecto apontado por aqueles que não defendiam uma vinculação a atos de improbidade 

como delineadores da insanabilidade seria seu aspecto formal. Nesse sentido, José Jairo 

Gomes
186

 entende que:  

A irregularidade insanável constitui a causa da rejeição das contas. Está claro não 

ser qualquer tipo de irregularidade que ensejará a inelegibilidade enfocada. De sorte 

que, ainda que o Tribunal de Contas afirma haver irregularidade, desse 

reconhecimento não decorre automaticamente a inelegibilidade.  Esta só se 

configura se a irregularidade detectada for irremediável, ou seja, se for insuperável 

ou incurável. Assim, pequenos erros formais, deficiências inexpressivas ou que não 

cheguem a ferir princípios referentes da atividade administrativa, evidentemente, 

não atendem ao requisito legal. Dados o gigantismo do aparato estatal e a 

extraordinária burocracia que impera no Brasil, não é impossível que pequenas 

falhas sejam detectadas nas contas.  

Segundo Edson Resende de Castro
187

, para restar configurada esta hipótese de 

inelegibilidade, a irregularidade insanável “é aquela que traz em si a nota de improbidade 

administrativa, por causa do prejuízo ao patrimônio público ou atenta contra os princípios 

norteadores da Administração Pública”. Dessa forma, importante perceber a distinção das 

categorias de irregularidades que podem fundamentar a desaprovação de contas, pois não é 

todo e qualquer vício que será bastante para tornar um gestor inelegível. 

Contudo, é preciso tecer uma crítica quanto aos dois conceitos de irregularidade 

insanável que desperta a hipótese de inelegibilidade em exame apresentado por tais autores. 

Na verdade, toda violação à norma macula necessariamente um princípio a ele afeto, haja 

vista a dimensão jurídica dos princípios enquanto vetores axiológicos abstratos e genéricos. 

As regras jurídicas representam a materialização do estado de coisas que os princípios 

almejam. 

Daí por que conceituar irregularidade insanável como aquela que atenta contra os 

princípios norteadores da Administração Pública parece inapropriado tecnicamente, pois 

sempre haverá um princípio por trás da regra legal inobservada, de modo que, caso persista tal 

acepção da inelegibilidade, toda irregularidade será insanável porque viola inescusavelmente 
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 GOMES, José Jairo. Op. cit., p. 186. 
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 CASTRO, Edson Resende de. Inelegibilidade decorrente de rejeição de contas públicas. In: REIS, Marlon 

Jacinto; OLIVEIRA, Marcelo Roseno de; CASTRO, Edson Resende de. (Orgs.). Op. cit., p. 137-138. 
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um princípio. 

Ainda que não seja a ideia, mais adequada é a classificação proposta por Márlon Jacinto 

Reis e Lucieni Pereira
188

, que define a sanabilidade ou não dos vícios nas prestações de contas 

considerando “seu cunho meramente procedimental, que não sejam capazes de afastar a 

substância do ato, tisnando sua moralidade e probidade perante as normas que informam a 

Administração Pública”. Aqui repousa a questão fundamental que haverá, assim, de ser 

buscada pelo aplicador da norma, tendo em vista que não há um rol estanque de quais 

irregularidades configurariam ou não a inelegibilidade. A conceituação remete a ideias 

abstratas de moralidade e probidade como fundamentais para caracterização do tipo, que, por 

sua vez, está diretamente associada à Lei de Improbidade Administrativa, notadamente por 

força da nova redação do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90. Não deve ser apenas o aspecto 

procedimental ou formal da falha, mas, sobretudo, sua violação à moralidade e à probidade na 

forma descrita na Lei nº. 8.429/92 que culminará com a inelegibilidade. 

É interessante perceber que o conceito de irregularidade insanável proposto em termos 

mais ou menos semelhantes pela doutrina remete à motivação do julgamento pelos Tribunais 

de Contas pela regularidade com ressalvas das contas públicas dos gestores. A redação do art. 

16, II da Lei nº. 8443/92 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União) coincide com o 

disposto no art. 15, II da Lei Estadual nº. 12.509/95 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado do Ceará), ao estatuir que as contas serão julgadas regulares com ressalva, “quando 

evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte 

dano ao Erário”
189

. 

Assim, pelo menos quanto ao aspecto procedimental como determinante para 

caracterizar a sanabilidade da irregularidade, apresenta-se problemática tal conceituação à luz 

das leis orgânicas dos Tribunais de Contas por uma razão muito simples: se a irregularidade é 

sanável, sob esse ângulo, as contas hão de ser aprovadas com ressalvas e, portanto, jamais 

ensejarão inelegibilidade. Existe precedente do Tribunal Superior Eleitoral
190

 nesse sentido: 

AÇÃO RESCISÓRIA. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE 

CONTAS PELO TCU. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DESSA DECISÃO. 

AUSÊNCIA DE PROVIMENTO JURISDICIONAL AINDA QUE PROVISÓRIO. 
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 REIS, Marlon Jacinto; PEREIRA, Lucieni. Op. cit., p. 98. 
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 Na Lei Estadual nº. 12.160/93 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará), as 

contas serão julgadas regulares com ressalvas, na forma do art. 13, II, “quando evidenciarem impropriedades ou 

qualquer outra falta de natureza formal, ou ainda a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não seja 

de natureza grave e que não represente injustificado dano ao Erário”. 
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 BRASIL. TSE. AR - AÇÃO RESCISÓRIA nº 251 - São Luís/MA. Rel. Min. José Delgado. DJe 8/8/2007. 
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DECISUM RESCINDENDO EM HARMONIA COM A NOVEL 

JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPROCEDÊNCIA. 

(...) 

- o TSE não é competente para aferir a sanabilidade ou não das contas, mas, “(...) a 

princípio, se as contas foram desaprovadas, é porque as irregularidades são de ordem 

insanável, do contrário teriam sido aprovadas com ressalva” (fl. 240). 

2. À época da prolação da decisão rescindenda, o autor não possuía provimento 

jurisdicional, ainda que de caráter provisório, que suspendesse os efeitos da rejeição 

de contas pelo TCU. Compulsando os autos, não há notícia em sentido diverso. 

3. Os fundamentos da decisão rescindenda estão em perfeita harmonia com a novel 

jurisprudência do TSE que exige provimento jurisdicional, ainda que provisório, a 

suspender os efeitos de rejeição de contas pelo TCU. 

4. Precedentes: REspe nº 27.143/PA, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ de 19.12.2006; 

RO nº 1.235/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 24.10.2006 e EDcl no RO n° 

1.310/DF, de minha relatoria, DJ de 24.10.2006. 

5. Ação rescisória não admitida. 

A questão da competência para analisar a sanabilidade ou não das irregularidades será 

abordada no capítulo posterior, por se tratar de uma dimensão dos limites da Justiça Eleitoral 

sobre a decisão dos Tribunais de Contas. Relevante salientar neste momento é que ter como 

parâmetro para definição da irregularidade como insanável seu aspecto formal ou 

procedimental fatalmente dará ensejo a controvérsias em relação à competência das Cortes de 

Contas. A decisão de aprovação ou rejeição de contas não indica, via de regra, expressamente 

sua natureza, isto é, se sanável ou não
191

. O que o precedente acima sugere é que se fosse o 

caso de sanabilidade, as contas haveriam de ser aprovadas, com ressalvas, haja vista os 

dispositivos legais das leis orgânicas dos Tribunais de Contas que assim determinam, caso 

sejam evidenciadas impropriedades de natureza formal que não resultem dano ao erário. Por 

isso, não se apresenta como apropriada compreender a insanabilidade nestes termos. 

Por força do art. 11, §5º da Lei nº. 9.504/97, até o dia 5 de julho do ano em que se 

realizarão as eleições, devem os Tribunais de Contas enviar à Justiça Eleitoral “relação dos 

que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por 

irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos 

em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja 

sentença judicial favorável ao interessado”. Logo, extrai-se que o comando legal determina 

que as Cortes de Contas façam um juízo prévio sobre as contas rejeitadas para avaliar aquelas 

assim julgadas com base em irregularidade insanável, levando a crer que, caso se conclua que 

determinada rejeição de contas não tenha sido motivada por irregularidade insanável, o gestor 

poderia não figurar na lista enviada pelo Tribunal de Contas. Ocorre que, na prática, são 
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 No julgamento do REsp nº. 75-62, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Tribunal Superior Eleitoral, por 
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Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte indicava que a natureza da irregularidade era formal, não 

obstante sua rejeição. 
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inseridos na relação encaminhada à Justiça Eleitoral todos aqueles gestores com contas 

rejeitadas, abstendo-se a Corte de Contas em identificar na lista a motivação da desaprovação 

de contas. 

Ainda sob a vigência da antiga redação do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90, Marcelo 

Roseno
192

 destacou a consignação da chamada “nota de improbidade” pelos Tribunais de 

Contas em seus julgamentos, “sempre que se deparam com situações potencialmente 

configuradoras de violação aos preceitos da Lei 8.429/92”. Em que pese a posição do autor 

quanto à vinculação da Justiça Eleitoral na declaração da inelegibilidade em virtude da 

aposição da “nota de improbidade” pelas Cortes de Contas, o Tribunal Superior Eleitoral
193

 já 

considerou tal circunstância irrelevante para fins de inelegibilidade. Significa que mesmo 

quando o Tribunal de Contas imponha a “nota de improbidade”, pode a Justiça Eleitoral 

concluir pela não incidência da hipótese de inelegibilidade, assim como é possível o 

indeferimento da candidatura ainda que não haja sua aplicação. 

Com efeito, vê-se que a denominada “nota de improbidade” que por vezes é aplicada 

nos julgamentos de competência dos Tribunais de Contas não encontra amparo legal em suas 

leis orgânicas. A rigor, a conduta do agente que resultar em ato de improbidade só poderá ser 

atestada judicialmente em ação específica para tanto, com rito próprio, disciplinado pela Lei 

nº. 8.429/92. Logo, descabe às Cortes de Contas, quando de suas deliberações, aplicar a tal 

“nota de improbidade”, visto que tal atribuição não tem amparo legal e, por isso, foge às suas 

competências. Se os Tribunais de Contas constatam que no exame dos fatos submetidos a 

julgamento existem condutas hipotética e potencialmente passíveis de serem atos de 

improbidade administrativa, cabe-lhes tão somente “representar ao Ministério Público ou 

Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados”
194

 (art. 1º, XVI da Lei Orgânica 

do TCM/CE). Tal compreensão se reforça pela dicção do art. 16 do mesmo instrumento legal, 

ao prever que “ao julgar as contas, o Tribunal decidirá, conforme o caso, sobre a 

responsabilidade civil dos gestores, para fins de Representação ao órgão ou poder 

competente”. 
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Pelo exposto, a questão da insanabilidade das irregularidades capazes de gerar 

inelegibilidades, na forma do disposto no art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90, são aquelas que estão 

associadas aos tipos previstos na Lei de Improbidades Administrativas, cujas condutas 

delituosas estão elencadas nos artigos 9º, 10 e 11. Independente de os Tribunais de Contas 

aplicarem “nota de improbidade” ou não, sua análise necessariamente deve ser projetada a 

partir das condutas de improbidade administrativa, que, em tópico posterior, será examinada 

com mais profundidade.  

Eis rol exemplificativo de irregularidades que já foram classificadas pela jurisprudência 

da Justiça Eleitoral como insanáveis e capazes de ensejar a inelegibilidade, com base em 

lições doutrinárias de Joel Cândido
195

, Patrícia Brito e Sousa
196

 e Marcelo Roseno
197

 e José 

Jairo Gomes
198

, além de outros precedentes do Tribunal Superior Eleitoral: 

1. Descumprimento da Lei de Licitações e à Lei de Responsabilidade Fiscal;  

2. Pagamento de juros sobre saldo devedor bancário e por atraso no pagamento de 

duplicadas, notas fiscais e juros de arrecadação de FGTS e INSS; 

3. Saldos bancários negativos, quando a Prefeitura Municipal realizava aplicações 

financeiras; 

4. Realização de despesas públicas sem o acompanhamento das respectivas notas 

fiscais; 

5. Realização de despesas públicas classificadas em desacordo com a lei 

orçamentária; 

6. Realização de despesas referentes a pagamento de salários em acúmulo de cargos 

e funções públicas; 

7. Ausência de prestação de contas de convênios firmados com instituições 

federais, estaduais ou municipais, sonegando os elementos indispensáveis à 

comprovação da aplicação de recursos públicos submetidos à sua gestão; 

8. Ausência de contrato com empresas executores de obras ou prestadoras de 

serviços públicos; 

9. Aplicação de dinheiro público em mercado financeiro, com transferência dos 

rendimentos para conta particular do administrador público; 

10. Inexistência de controle das disponibilidades em caixa e em bancos; 

11. Admissão de servidores sem concurso público; 

12. Recolhimento de contribuição previdenciária ou FGTS sem repasse à Instituição; 

13. Empenho de valor superior ao que devia ser pago constante de nota fiscal; 

14. Pagamento de material sem comprovante de recebimento da mercadoria; 

15. Omissão dolosa na cobrança de contribuintes inadimplentes inscritos em dívida 

ativa; 

16. Concessão de diárias sem o motivo da viagem ou com motivo que não a 

justifica; 

17. Prática de atos geradores de dano ou prejuízo ao erário, assim reconhecido pelo 

Tribunal de Contas; 

18. Aplicação irregular de receitas repassadas por meio de convênio; 

19. Utilização de recursos inexistentes para abertura de créditos suplementares e 

existência de déficit orçamentário; 

20.  Inexistência de livros contábeis; falta de registro de contribuições; insuficiência 

de recursos para pagamento de benefícios e ausência de desincompatibilização da 
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contabilidade do fundo em relação à da prefeitura – a par de revelarem completa 

falta de organização; 

21. Não pagamento de precatórios, quando evidenciada a disponibilidade financeira; 

22.  Superfaturamento de preços; 

23. Desvio de dinheiro; 

24. Não-aplicação dos limites constitucionais de gastos com saúde e educação; 

25. Pagamento de subsídios ao prefeito, vice-prefeito, e secretários em desacordo 

com as determinações constitucional e legal; 

26. Concessão de benefícios fiscais em desconformidade com a lei instituidora; 

27.  Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com os incisos I a III do art. 29-A 

da Constituição Federal; 

28. Realização de transporte escolar em desacordo com a legislação vigente; 

29. Cancelamento de dívida ativa sem comprovação de fato motivador; 

30. Aplicação ilegal dos recursos dos royalties; 

31. Omissão no dever de prestar contas, etc. 

As irregularidades acima descritas são meramente ilustrativas, pois, como dito, o que há 

de prevalecer é o enquadramento da irregularidade na Lei de Improbidade Administrativa para 

se alcançar seu conceito de insanabilidade. A impossibilidade epistemológica de se antecipar 

todas as condutas que caracterizariam ato de improbidade impede a construção de uma lista 

fechada de falhas nesse sentido. Na verdade, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já decidiu 

que algumas dessas irregularidades, por força de circunstâncias do caso concreto, não 

deveriam ser enquadradas como irregularidades insanáveis
199

. 

Por fim, é válido salientar que o caráter insanável de uma irregularidade não se desfaz 

com o pagamento da multa ou débito fixado pelo Tribunal de Contas, segundo pacífica 

orientação do Tribunal Superior Eleitoral
200

. O recolhimento integral da dívida aos cofres 

públicos surte efeitos na esfera administrativa, perante as Cortes de Contas, pois, segundo art. 

27 da Lei Orgânica do TCU, “comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá 

quitação do débito ou da multa”. Por outro lado, na medida em que a insanabilidade das 

irregularidades há de ser concebida à luz da Lei de Improbidade Administrativa, a simples 

restituição do valor devido não elide a falha para fins de inelegibilidade, haja vista que, por 

óbvio, o ato de improbidade administrativa não se descaracteriza pela devolução do prejuízo 

ao erário. 

 

2.4.5 Inexistência de provimento judicial suspensivo 

 Na redação original do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90, o dispositivo afastava a 
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incidência da norma, caso a questão tenha sido ou estiver sendo submetida ao Poder 

Judiciário. A matéria envolveu tantas divergências sobre sua interpretação que, passados dois 

anos de vigência da lei, o TSE veio a editar sua primeira súmula, dispondo que “proposta a 

ação para desconstituir a decisão que rejeitou as contas, anteriormente, à impugnação, fica 

suspensa a inelegibilidade (Lei Complementar nº. 64/90, artigo 1º, I, g)”. Como se pode 

perceber, o enunciado sumular delimita o lapso temporal dentro do qual deve o interessado 

manejar a ação cabível perante o Judiciário a fim de afastar a inelegibilidade. 

Discutia-se até quando poderia o pretenso candidato ser beneficiado pela ressalva, 

assentando-se que a inelegibilidade apenas se descaracteriza caso o ajuizamento se desse 

anteriormente à impugnação do registro de candidatura, cujo prazo é de 5 (cinco) dias após a 

publicação do edital dos candidatos. Conforme o Ministro Sepúlveda Pertence, o 

entendimento sumulado acerca da submissão da controvérsia ao Judiciário traduzia “uma 

cautela, uma prudência, para evitar abusos e perseguições de maiorias parlamentares ao ex-

governante decaído do poder”. Estava a se referir sobre situações nas quais o Tribunal de 

Contas emitia o parecer técnico nas contas de governo favorável ao gestor e, de última hora, 

no curso do prazo da impugnação, o Poder Legislativo desconstituía a decisão técnica no 

intuito exclusivo de perseguição política. 

A razão de ser da súmula era bastante razoável e visava a proteger o exercício dos 

direitos políticos dos gestores alijados abusivamente do processo eleitoral. Contudo, a 

ressalva também permitia que na véspera do pleito, de maneira claramente temerária, os 

gestores com contas rejeitadas ajuizassem demandas na Justiça Comum para conseguirem o 

deferimento de seu registro de candidatura. Se, por um lado, resguardavam-se os gestores de 

abusos perpetrados por julgamentos políticos do Poder Legislativo, por outro, abria-se a porta 

para que todo e qualquer candidato visse a hipótese de inelegibilidade afastada por intermédio 

do simples manejo da ação desconstitutiva no Poder Judiciário antes da impugnação de seu 

registro. 

Enquanto persistia a crítica de que a interpretação literal da Súmula nº 1 do TSE tornava 

em letra morta a inelegibilidade por rejeição de contas, alguns Ministros daquela Corte 

chegaram a questionar sua aplicação no sentido até então adotado, defendendo que “pode a 

Justiça Eleitoral aferir a abrangência da ação para verificar se atacados todos os pontos do ato 
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legislativo que rejeitou as contas”
201

. Sustentou-se que a ação manejada no âmbito da Justiça 

Comum deveria alegar vício formal na decisão que desaprovou as contas públicas, além de 

atacar todos os fundamentos que motivaram o julgamento, estando a Justiça Eleitoral 

autorizada a analisar a abrangência da ação. O entendimento firmado naquela ocasião não 

consolidou a jurisprudência do Tribunal e dominou as orientações seguintes. Os julgamentos 

que se sucederam após a arguição da tese que mitigava a redação da Súmula nº. 01 

confirmaram que “proposta a ação judicial antes da impugnação ao registro de candidatura, 

com o fim de desconstituir o ato de rejeição de contas, não cabe à Justiça Eleitoral investigar 

se atacados ou não todos os fundamentos”
202

. Assim, voltava-se à literalidade do verbete 

sumular, que restringia acentuadamente a eficácia da norma e contrariava seus fundamentos 

de proteção à moralidade e à probidade da vida pública. 

Apenas em 24 de agosto de 2006, no julgamento do Recurso Ordinário nº. 912/RO
203

, 

sob relatoria do Ministro César Asfor Rocha, houve uma mudança da intepretação sobre a 

matéria, passando a entender o TSE que “a mera propositura de ação anulatória, sem a 

obtenção de provimento liminar ou tutela antecipada, não suspende a inelegibilidade”. A partir 

daí, a Justiça Eleitoral conquistou grande avanço em direção à eficácia do art. 1, I, “g”, da LC 

nº. 64/90, pois deixava de considerar suficiente o simples protocolo da petição inicial como 

suficiente ao afastamento da inelegibilidade para exigir doravante a tutela judicial cautelar ou 

antecipatória que suspenda ou anule a decisão que rejeitou as contas. 

Portanto, apesar de a redação inicial do dispositivo legal ressalvar a incidência da 

inelegibilidade pela mera submissão à apreciação da lide ao Poder Judiciário, a Justiça 

Eleitoral passou a decidir que a inelegibilidade só deixaria de incidir com a concessão do 

provimento liminar. Esta orientação jurisprudencial foi contemplada na alteração do art. 1, I, 

“g”, da LC nº. 64/90 promovida pela LC nº. 135/2010, que modificou o texto original, 

passando a ressalva a vigorar com a seguinte redação: “salvo se esta houver sido suspensa ou 

anulada pelo Poder Judiciário”. A consagração do esforço hermenêutico que habitava os 

Tribunais foi traduzida textualmente no dispositivo, afastando inseguranças e consolidando 

conquistas. 

Por outro lado, a desconsideração da inelegibilidade por força de decisão judicial 
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suspensiva da decisão de rejeição de contas ainda enfrenta controvérsias no que diz respeito 

aos seus efeitos no campo da Justiça Eleitoral em caso de sua cassação durante o processo de 

registro de candidatura. A celeuma reside na interpretação do art. 11, §10 da Lei nº. 9.504/97, 

incluído pela Lei nº. 12.043/2009, ao impor que “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”. Pela dicção do dispositivo, não há dúvidas que a concessão da 

medida liminar, mesmo que depois do pedido de registro de candidatura, será passível de 

afastar a inelegibilidade, uma vez que com a suspensão dos efeitos jurídicos da decisão que 

rejeita as contas na esfera judicial descaracteriza a hipótese legal, desde que obtida e suscitada 

nas instâncias ordinárias
204

. 

Entretanto, cabe refletir se a cassação posterior da medida liminar no curso do processo 

de registro de candidatura que resguardava o candidato e afastava a incidência da 

inelegibilidade deverá torná-lo inelegível, haja vista o retorno dos efeitos jurídicos da decisão 

que ensejaria a restrição de sua capacidade eleitoral passiva. A tese foi bastante debatida 

durante as eleições de 2012 pelo Tribunal Superior Eleitoral, firmando-se, por maioria, o 

posicionamento que apenas reconhece juridicamente na esfera da Justiça Eleitoral as 

alterações fáticas e jurídicas supervenientes que afastam a inelegibilidade, e não as que a 

atraiam. Eis ementa do julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº. 294-74
205

: 

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÃO MUNICIPAL. 2012. REGISTRO DE 

CANDIDATO. DEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. 

LC N° 64/90, ART. 1º, 1, g. SUSPENSÃO. CAUTELAR. LIMINAR 

POSTERIORMENTE CASSADA. LEI N° 9.504/97, ART. 11, § 10. EXEGESE. 

1. Na dicção do art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97, 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. 

2. Se, na data de formalização do pedido de registro, a rejeição das contas públicas 

estiver suspensa por força de liminar, é de se deferir a candidatura, ainda que tal 

provimento seja posteriormente cassado ou revogado. Inaplicável, por não ser 

hipótese legal, o disposto no § 2º do artigo 26-C da LC n° 64190, na redação dada 

pela LC no 135/2010. 

3. Recurso especial provido. 

A relatora, Ministra Luciana Lóssio, argumentou que, com base no art. 26-C, §2º da Lei 

Complementar nº. 64/90, “revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão 
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desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente”. Ademais, 

pontuou a natureza eminentemente precária da decisão liminar, devendo após sua retirada do 

mundo jurídico a ineficácia de seus efeitos surtir efeitos ex tunc. Observou ainda que o verbo 

“afastar” utilizado na redação do art. 11, §10 da Lei nº. 9.504/97 denota a ideia de 

definitividade em relação às alterações fáticas e jurídicas supervenientes, caso contrário, o 

legislador teria se valido do verbo “suspender”. O entendimento lançado pela relatora foi 

acompanhado pelo Ministro Marco Aurélio. 

Coube ao Ministro Dias Toffoli inaugurar a divergência, cuja tese se sagrou vencedora, 

ponderando, inicialmente, a inaplicabilidade do §2º do art. 26-C da LC nº. 64/90, eis que o 

caput do artigo apenas se refere às inelegibilidades estabelecidas nas alienas “d”, “e”, “h”, “j”, 

“l” e “n”
206

.  Como o caso em análise versava sobre rejeição de contas, ou seja, alíena “g”, 

não se adequaria a situação fática à hipótese legal. Sem embargo, advertiu o Ministro que a 

redação do art. 11, §10 da Lei nº. 9.504/97 é clara quanto à consideração de alteração 

superveniente apenas para afastar a inelegibilidade, não havendo diferenciação sobre seu 

caráter precário ou definitivo, sendo importante apenas que não atraia a inelegibilidade. A 

condição de inelegibilidade superveniente poderia ser examinada pela Justiça Eleitoral por 

intermédio de recurso contra expedição de diploma ou ação de impugnação de mandato 

eletivo, instrumentos processuais com objetos distintos do processo de registro de 

candidatura. 

Trata-se de mais uma posição do Tribunal Superior Eleitoral longe de consenso e que 

provavelmente permanecerá viva nas próximas eleições. Em suma, no que concerne à 

inelegibilidade estampada no art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90, entende-se que a suspensão 

judicial liminar da decisão que rejeitar as contas tem o condão de afastar a inelegibilidade, 

sendo sua revogação incapaz de cassar o registro de candidatura já deferido durante sua 

vigência. 

 

2.4.6 Dolo da conduta 

A LC nº. 135/2010 acrescentou ao texto do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90 a necessidade 
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de as irregularidades insanáveis configurarem atos dolosos de improbidade administrativa. A 

referência ao dolo da conduta, antes inexistente, trata-se de verdadeira inovação na hipótese 

de inelegibilidade. Apenas de maneira subjacente se examinava a intenção do agente na 

análise da decisão de desaprovação de contas, sem vincular de maneira mais imediata o 

elemento psíquico do gestor à caracterização da inelegibilidade
207

. 

Com a inclusão expressa na hipótese de incidência do dolo do agente como necessário à 

configuração da inelegibilidade, a doutrina precisou proceder a uma reflexão sobre um 

aspecto completamente novo no comando normativo. Márlon Reis e Lucieni Pereira
208

 

acreditam que a referência à expressão “ato doloso” não reduziu a abrangência da norma, uma 

vez que, para fins de aferição de inelegibilidade, há uma distinção entre o dolo no direito 

administrativo-eleitoral e no direito penal, haja vista a autonomia epistemológica do Direito 

Eleitoral. Portanto, propõem que dolo, no campo da inelegibilidade, seja compreendido da 

seguinte forma209: 

A referência a dolo foi inserida no texto do dispositivo com o específico fim de 

excluir da aplicação do dispositivo aquele administrador que evidentemente nada 

concorreu para a ocorrência do vício detectado quando da tomada de contas. O 

administrador tem toda a sua atividade determinada por limites legais. A sua 

atividade é imposta por deveres de conduta. Sua inanição diante de uma medida de 

cautela ou fiscalizatória não constitui simples negligência, senão muito mais 

apropriadamente uma omissão dolosa.   

A partir da proposta conceitual acima colacionada, é possível visualizar duas dimensões 

de difícil conciliação quando do exame da Justiça Eleitoral do caso concreto. A primeira diz 

respeito à inexistência de dolo em relação aos gestores que não tenham concorrido para a 

ocorrência da irregularidade. A segunda sugere que os atos de negligência, diante da inércia 

na adoção de medidas acautelatórias ou fiscalizatórias, configura, na verdade, omissão dolosa. 

Assim, ao mesmo tempo em que não praticam atos dolosos aqueles que não concorreram para 

ocorrência do vício, devem os gestores tomar tomas as medidas necessárias para evitar sua 

consumação.  

Contrariando, de certa forma, este ponto de vista, Castro
210

 diferencia hipóteses de culpa 

“in eligendo” de dolo, em situação nas quais o prefeito delegue o ordenamento de despesas a 

algum secretário, que pratique o ato doloso de improbidade. Não se pode deixar reconhecer 

que havia uma obrigação de fiscalizar, mas em casos desta estirpe, ter-se-iam condutas 
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culposas, incapazes de atraírem a inelegibilidade. Por outro lado, Castro
211

 também apresenta 

uma definição de condutas dolosas a partir de resultados: “o agente que assume a 

administração de dinheiro, bens e valores públicos (como nos convênios) ou a ordenação da 

despesa age dolosamente quando causa prejuízo ao erário, proporciona desvio ou 

enriquecimento ilícito ou dá de ombros para os princípios de observância cogente da 

administração”. Com efeito, alguns precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, conforme será 

evidenciado oportunamente, encampam esta ideia, principalmente quando a conduta julgada 

for a não aplicação dos pisos fixados no texto constitucional na consecução de direitos sociais.  

Reis e Pereira
212

 acrescentam, ainda, que nas decisões dos Tribunais de Contas não há 

nenhuma referência capaz de indicar o psiquismo do responsável pela prestação de contas 

suficiente para nortear o exame do elemento volitivo da conduta. Já para Marcus Vinícius 

Coêlho
213

, que também sustenta a inviabilidade da utilização do dolo a partir dos fundamentos 

do Direito Penal, não pode haver uma interpretação da Lei das Inelegibilidades que reduza seu 

campo de incidência. Por isso, “a justiça eleitoral não terá que demonstrar a existência de 

dolo, mas o gestor poderá comprovar sua completa inexistência”
214

, sustentando uma 

modalidade presumida de dolo. Argumenta ainda que, por força da celeridade dos 

procedimentos eleitorais, marcados pela informalidade e reduzida dilação probatória, a 

equiparação do dolo em matéria eleitoral é impossível ao de natureza penal.  

Quanto ao ponto de vista destes autores, seus argumentos são notadamente pragmáticos, 

visto que amenizam a aferição o psiquismo do agente para tipificação da conduta dolosa ou 

porque os Tribunais de Contas não fariam referências suficientes para tanto ou porque a 

celeridade do rito na Justiça Eleitoral não o permite. Ocorre que, atento às alterações da Lei 

Complementar n. 64/90 promovidas pela Lei da “Ficha Limpa” (LC nº. 135/2010), o Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, por exemplo, passou a indicar expressamente 

em suas decisões quando as irregularidades que fundamentam eventual desaprovação de 

contas derivam ou não de “ato doloso de improbidade administrativa”
215

, embora exista uma 

tendência à revogação desse postura. Evidentemente que nas razões do voto dos Conselheiros 
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consta a análise da conduta praticada pelo gestor que permitiu a conclusão pela existência de 

dolo ou não da conduta. 

Logo, mesmo quando os Tribunais de Contas indicam precisa e claramente, com 

referências suficientes e aprofundadas, o elemento volitivo do gestor, deve a Justiça Eleitoral 

interpretar o dolo do agente com a mitigação proposta pela doutrina? A resposta há de ser 

naturalmente negativa. No momento em que desaparecem as razões pragmáticas que 

justificariam a visão de um dolo “administrativo-eleitoral”, desaparece também sua 

necessidade, na medida em que as Cortes de Contas, instância mais íntima da realidade fática 

da prestação de contas, já apontariam de antemão o elemento volitivo do agente. 

Depois de levantamento realizado na pesquisa de jurisprudência do Tribunal Superior 

Eleitoral, contatou-se que o primeiro julgamento lhe submetido à apreciação após a vigência 

da LC nº. 135/2010, data de 15 de setembro de 2010, nos autos do Agravo Regimental do 

Recurso Ordinário nº. 683-55, oriundo de Rio Branco. Na assentada, o ministro Relator 

Arnaldo Versiani reafirmou sua decisão monocrática, com base no voto condutor proferido 

pela Corte Regional, cuja fundamentação se transcreve a seguir: 

Volvendo ao caso em exame, não há em toda a prova produzida elementos a indicar 

a existência do dolo na conduta do impugnado. Não se pode mesmo, dizer, que o 

impugnado agira de forma deliberada em não cumprir as normas da administração, 

ainda mais por erros pontuais em gestão de pessoal e administração de folha de 

pagamento de servidores, cujos atos foram gestados na Diretoria de Pessoal, a cargo 

de outro agente público que também fora condenado pelo Tribunal de Contas da 

União, por ocasião da mesma decisão (fl. 28). 

Não por acaso que o próprio relator do voto condutor do Acórdão do Tribunal de 

Contas da União, Ministro Walton Alencar Rodrigues, apontou a desídia, e não o 

dolo, como fundamento para a rejeição das contas e aplicação de multa. Para 

ilustrar, transcrevo o seguinte excerto (fl. 76): 

(..) Pela ausência desse dever de cuidado, representado pelas irregularidades que 

permaneceram não justificadas, é pertinente o julgamento das contas do reitor e da 

diretora de pessoal pela irregularidade com a aplicação de multa. (..) 

Diante da inabilidade para a administração, reconhecida pelo Tribunal de Contas da 

União, fato que motivou a redução da multa em metade (fl. 86), a conduta do 

impugnado não configura dolo, mas sim a modalidade de culpa. Nesse passo, é de se 

concluir que o impugnado não incidiu na causa de inelegibilidade da alínea g do 

inciso 1 do art. 1º da Lei Complementar n° 64/90, com a nova redação dada pela Lei 

Complementar n° 135/2010. 

Os argumentos lançados na aludida decisão são de fundamental importância e 

confirmam a inadequação do conceito de dolo proposto por Marcus Vinicius Coêlho e Márlon 

Reis e Lucieni Pereira. O caso versava sobre rejeição de contas, na qual o Tribunal de Contas 

da União aduziu expressamente a ausência de “dever de cuidado”, quando da análise das 

irregularidades apontadas, que resultaram, inclusive, na aplicação de multa. A passagem da 

decisão da Corte de Contas foi citada no voto da decisão recorrida, bem como na decisão 
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monocrática do Ministro Arnaldo Versiani e no Agravo Regimental. Considerou-se que as 

falhas na gestão de pessoal e na administração da folha de pagamento foram “gestadas” na 

Diretoria de Pessoal, sob responsabilidade de outro agente, igualmente condenado pelo TCU. 

De plano, o precedente contradiz os dois fundamentos defendidos por Reis e Pereira em 

sua acepção de dolo: 1) negligência como sinônimo de omissão dolosa e 2) ausência de 

indicação da decisão dos Tribunais de Contas capazes de indicar o elemento volitivo do 

agente. No caso concreto, a Justiça Eleitoral motivou o afastamento da inelegibilidade pela 

indicação do Tribunal de Contas da União à conduta desidiosa, que não configura 

necessariamente o dolo capaz de tornar o candidato inelegível.  

Por outro lado, não se desconhecem julgados do Tribunal Superior Eleitoral em que foi 

aplicado o conceito de dolo como delineado por Reis e Pereira
216

, na perspectiva de que “a 

atuação ordinária do administrador é sempre um ato de vontade”, que, na prática, unifica os 

conceitos de culpa e dolo. É o caso do Recurso Especial Eleitoral nº. 196-62
217

, sob relatoria 

do Ministro Marco Aurélio, acompanhado à unanimidade, no qual restou consignado que “é 

ínsito o elemento subjetivo, ou seja, a vontade livre e consciente que desaguou na 

transgressão não somente ao Diploma Legal como também à Carta da República”. Cuidavam 

os autos de rejeição de contas por descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e da 

Constituição Federal no que diz respeito à aplicação de recursos no ensino abaixo do valor do 

piso fixado.  

Entendimento análogo foi perfilhado no julgamento dos Embargos de Declaração no 

Agravo Regimental no Recurso Especial nº. 267-43
218

, ocasião em que o Ministro Dias 

Toffoli afirmou que “no tocante ao elemento subjetivo, não se exige o dolo específico de 

causar prejuízo ao erário ou atentar contra os princípios administrativos, bastando o dolo 

genérico, que se evidencia quando o administrador deixa de observar os ditames legais que 

vinculam a sua atuação”. Com efeito, o dolo genérico traduz o pensamento de Reis e Pereira 

sobre os termos em que há de ser investigada a conduta dolosa. Nos precedentes citados, o 

elemento volitivo coincidiu com a simples inobservância da regra, consistente na obrigação 

do gestor de ter conhecimento da necessidade de seu cumprimento, sem um maior 

aprofundamento do caso concreto. 
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Em outras assentadas
219

, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral pela devolução dos 

autos à origem para que o Tribunal Regional se pronunciasse expressamente sobre o elemento 

subjetivo da conduta irregular do gestor que culminou com a rejeição das contas. Existem 

precedentes, ainda, determinando que “existindo dúvida em relação à conduta do candidato, 

sobretudo porque a decisão do Tribunal de Contas não menciona a existência de dolo ou de 

culpa, merece prevalecer o direito à inelegibilidade”
220

.  

Analisando os posicionamentos do TSE a respeito da análise do dolo, verificam-se, pelo 

menos, três orientações distintas: 1) a Justiça Eleitoral respeita o juízo do Tribunal de Contas 

quando haja indicação expressa do elemento subjetivo do agente na decisão de rejeição de 

contas; 2) Em algumas situações, aplica o TSE o conceito de dolo genérico, sem perquirir 

com maior profundidade a intenção do agente; e 3) em caso de omissão dos Tribunais de 

Contas quanto à indicação da intenção do agente, a dúvida quanto à existência de dolo afasta a 

inelegibilidade. 

De toda forma, o confronto das competências para analisar o dolo pela Justiça Eleitoral 

e pelos Tribunais de Contas será examinado no capítulo posterior. O que importa agora é 

perceber a aplicação oscilante de diversos entendimentos sobre as características e conteúdo 

do ato doloso capaz de atrair a inelegibilidade. A melhor compreensão sobre sua 

manifestação, segundo expõe Ricardo Penteado
221

, afasta a possibilidade de o dolo ser 

presumido, ao contrário do que sugere Coêlho. Não se pode interpretar a inclusão da 

expressão “doloso” na hipótese legal no sentido de se lhe esvaziar completamente qualquer 

eficácia
222

. 

O dolo genérico, ou dolo administrativo-eleitoral, pouco importa a terminologia, 

apresenta-se como modalidade de dolo presumido, na medida em que considera ínsito o 

elemento subjetivo a toda e qualquer conduta do agente, tornando indissociáveis atos dolosos 

de atos culposos, o que é incompatível com a ideia de improbidade. Nesse sentido, Ricardo 
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Penteado
223

 sustenta que “não há que se falar em improbidade administrativa senão em 

hipótese de atos dolosos, visto que não se tem como possível que alguém possa ser desonesto 

por negligência, imprudência ou imperícia, mas apenas por vontade livre e determinada de 

agir contra a ordem jurídica”. Por isso, defende-se que para a caracterização da inelegibilidade 

é preciso mais do que a imperícia, negligência ou imprudência, sob pena de se fazer letra 

morta a inclusão textual da expressão “doloso” no art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90. Por fim, a 

impossibilidade de se equiparar o ato doloso ao ato culposo, sob o manto da nomenclatura 

“dolo genérico”, resulta também da natureza dos atos de improbidade administrativa, objeto 

de estudo no tópico seguinte. 

  

2.4.7 Ato de improbidade administrativa 

A irregularidade insanável praticada por uma conduta dolosa há de resultar em ato de 

improbidade administrativa. Significa dizer que os atos verificados pela Justiça Eleitoral no 

bojo das decisões dos Tribunais de Contas precisam caracterizar algum tipo previsto na Lei de 

Improbidade Administrativa (Lei nº. 8.429/1992). A ofensa à moralidade e probidade para 

qualificação da irregularidade como insanável deve guardar correspondência com a aludida 

legislação. Nas palavras de Reis e Pereira
224

, “a equação é feita a partir da leitura do parecer 

ou acórdão proferido pelo tribunal de contas, confrontando-se os fatos ali narrados com as 

figuras previstas nos referidos dispositivos da LIP”. Assim, só restará configurada a 

inelegibilidade, caso os fatos ensejadores da desaprovação de contas se enquadrem em alguma 

infração estipulada na Lei nº. 8.429/92. 

A inelegibilidade estipulada na alínea “g” não se confunde com a alínea “l”
225

, que 

prevê como fato gerador a condenação na Justiça Comum por ato doloso de improbidade 

administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Aqui, cuida-

se da ação de improbidade proposta perante a Justiça Comum, com o rito disposto pela Lei nº. 

8.429/1992, cuja procedência declarada por órgão judicial colegiado é suficiente para 

caracterização da inelegibilidade. Por isso, distingue-se da alínea “g”, que dispensa a 

condenação judicial por ato de improbidade, exigida pela alínea “l”. Para caracterização da 

inelegibilidade por rejeição de contas públicas, basta que as irregularidades que motivaram a 

                                                 
223

 PENTEADO, Ricardo. Op. cit., p. 48. 
224

 REIS, Márlon; PEREIRA, Lucieni. Op. cit., p. 98. 
225

Art. 1º São inelegíveis: I - para qualquer cargo: (...) l) os que forem condenados à suspensão dos direitos 

políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de 

improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a 

condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena. 



106 

 

rejeição de contas possam ser subsumidas hipoteticamente às infrações previstas na Lei de 

Improbidade Administrativa. 

O problema é que a própria aplicação da Lei de Improbidades, por si só, é bastante 

controversa. Ressalta-se, inicialmente, o equívoco terminológico na classificação dos tipos 

arrolados pelo instrumento legal, classificados em atos de improbidade administrativa que 

importam em enriquecimento ilícito (art. 9
o
), que causam prejuízo ao erário (art. 10) e que 

atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11). Veja que pela natureza dos 

princípios, conforme já exposto, não há regras que deixem de violar princípios, de modo que 

todo ato de improbidade necessariamente maculará princípios. Logo, todas as condutas 

tipificadas no artigos 9
o
, 10 e 11 da lei atentam contra princípios da Administração Pública, ao 

contrário do que faz crer o título da seção. 

A incompreensão das consequências da impropriedade terminológica certamente 

causará equívocos no enquadramento dos fatos, visto que uma leitura mais atenta dos atos de 

improbidade em espécie revela facilmente uma gradação das infrações normatizadas, 

principalmente quanto ao art. 11, que aponta condutas eminentemente genéricas
226

, tal qual a 

natureza dos princípios, o que provavelmente justificou a nomenclatura da seção. Reforça o 

exposto a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que não reconhece a inelegibilidade 

prevista na alínea “l” quando a condenação por ato de improbidade administrativa violar 

“apenas” os princípios da administração pública
227

: 

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. 

ELEIÇÕES 2012. VEREADOR. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. ART. 1°, 1, L, DA LC N° 64190. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO 

POR DANO AO ERÁRIO E ENRIQUENCIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO.  

1.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não incide a inelegibilidade da 

alínea l do inciso 1 do art. 1 da LC n° 64190, nos casos em que a condenação por 

improbidade administrativa importou apenas violação aos princípios da 

administração pública, sendo necessária também a lesão ao patrimônio público e o 

enriquecimento ilícito (Precedentes: AgR-REspe n° 67-10/AM, Rei. Min. Nancy 

Andrighi, PSESS de 6.12.2012). 

No caso concreto, o ato de improbidade que importou na condenação do gestor 

consistiu na nomeação de parentes para o exercício de função pública. A decisão recorrida 

havia assentado que, apesar de não haver existido enriquecimento ilícito, uma vez que o 

serviço foi efetivamente prestado, poderia haver prejuízo para a administração pública devido 

                                                 
226

 Cite-se, por exemplo, o inciso II do art. 11: “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;”. 
227

 BRASIL. TSE. REsp nº.  1541-44. Rel. Min. Luciana Lóssio. Publicado em: 03/09/2013.  Dissentiram do 

entendimento da relatora a Ministra Carmen Lucia e o Ministro Henrique Neves, por considerarem que o 

enriquecimento ilícito se daria pela percepção de vencimentos com burla à norma constitucional. 



107 

 

à nomeação não se basear em critérios de mérito. Todavia, a relatora Ministra Luciana Lóssio, 

aplicando precedentes do TSE, concluiu que “é necessária a condenação por ato doloso de 

improbidade administrativa que implique, concomitantemente, lesão ao erário e 

enriquecimento ilícito”, afastando a inelegibilidade do recorrente e deferindo seu registro de 

candidatura, porquanto não é suficiente a condenação por ato de improbidade fundada apenas 

em violação de princípios. 

Logo, o uso da expressão “apenas” consignada na ementa deste julgado e até mesmo em 

outros julgamentos
228

 denota claramente que para os Ministros do TSE os atos de 

improbidade não estão equiparados no mesmo grau de lesividade. A classificação adotada 

pela Lei de Improbidade Administrativa parece ter sido reproduzida na inelegibilidade 

estampada na alínea “l” ao fazer referência à condenação por atos dolosos de improbidade que 

importe lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito, excluindo os atos que contrariam 

princípios da administração pública. Em que pese o aludido problema terminológico na 

separação dos tipos de improbidade na forma da Lei nº. 8429/92, caso a hipótese de 

inelegibilidade tenha utilizado cegamente esta classificação, realmente não podem ser 

considerados inelegíveis aqueles condenados exclusivamente por tipos previstos no art. 11. 

A própria opção legislativa em afastar a inelegibilidade da alínea “l” para as 

condenações por atos de improbidade que apenas violem os princípios da administração 

pública também reforça a gradação entre os tipos estabelecidos na lei. Porém, dada a 

independência entre a hipótese prevista na alínea “g” e a alínea “l”, por mais que a 

condenação na Justiça Comum pela ação de improbidade com base no art. 11 não atraia a 

inelegibilidade, é possível o indeferimento de registro por rejeição de contas quando os fatos 

se adequem ao referido dispositivo legal. 

Portanto, a conduta infratora ao art. 11 que resultar na rejeição de contas pode implicar 

a inelegibilidade da alínea “g”, ainda que o mesmo fato na esfera da Justiça Comum, no bojo 

de uma ação de improbidade, culmine com a absolvição do acusado. Isso porque, conforme 

Ricardo Penteado
229

, “uma coisa é ter a probidade administrativa como alvo de tutela (que é o 

caso da alínea “g”); outra é ter a improbidade administrativa como causa de inelegibilidade 

(que é o caso da alínea “l”)”.  

Firmadas as premissas que distinguem os contornos do ato de improbidade para fins de 
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incidência da alínea “g” da aliena “l”, não se pode ignorar que, a rigor, a inelegibilidade nasce 

da mesma conduta, embora apreciada em esferas distintas e autônomas. Por essa razão, o TSE 

já decidiu pela não configuração da inelegibilidade da alínea “g” quando a Justiça Comum 

decida pela inexistência de ato doloso de improbidade, em acórdão
230

 assim ementado: 

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO. REGISTRO DE 

CANDIDATO. REJEIÇÃO DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AFASTAMENTO. 

ATO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA. EDIÇÃO. DECRETO LEGISLATIVO. 

NÃO INCIDÊNCIA. INELEGIBILIDADE. ALÍNEA g DO INCISO I DO ART. 1º 

DA LC Nº 64/90. FUNDAMENTO NÃO ACOLHIDO. POSSIBILIDADE. 

ALEGAÇÃO. CONTRARRAZÕES. 

1. Afastada pela Justiça Comum, em sede de ação civil pública, a prática de ato de 

improbidade em relação aos mesmos fatos que ensejaram a rejeição de contas pelo 

Tribunal de Contas, não há falar na incidência da inelegibilidade da alínea g do 

inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, que pressupõe a rejeição de contas por decisão 

irrecorrível proferida pelo órgão competente, decorrente de irregularidade insanável 

que configure ato doloso de improbidade administrativa. 

2. A falta de edição de decreto legislativo pela Câmara Municipal constitui óbice à 

incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. Precedentes. 

3. “O eventual não acolhimento de um fundamento pela Corte de origem suscitado 

pelo autor da impugnação não o torna parte vencida e não o legitima para recorrer, 

nos termos do art. 499 do CPC, o que não impede, todavia, de que possa a questão 

ser arguida em contrarrazões a eventual recurso da parte contrária” (REspe nº 

35.395/MG, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 2.6.2009). No mesmo sentido, o 

REspe nº 96-64/RJ, PSESS de 4.12.2012, Relª. Min. Luciana Lóssio. 

4. Recurso Especial desprovido. 

  Na espécie, versavam os autos sobre recurso especial interposto contra decisão do 

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que decidiu pela não configuração da 

inelegibilidade por desaprovação de contas com base em decisão do Tribunal de Justiça 

daquele estado, “aplicando-se o princípio da segurança jurídica, bem como se reconhecendo a 

impossibilidade de coexistência de decisões conflitantes sobre o mesmo fato (...)”. O apelo 

especial argumentava, dentre outros pontos, que a decisão regional ia de encontro à 

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, haja vista ter se pautado em julgamento do 

Tribunal de Justiça, ao passo que a competência para aferição dos requisitos da 

inelegibilidade da alínea “g” cabe à Justiça Eleitoral. 

No voto do relator, o Ministro Dias Toffoli confirmou competir à Justiça Eleitoral 

emitir o juízo acerca da decisão de desaprovação de contas, para fins de enquadramento da 

hipótese de inelegibilidade, estando inclusive autorizada a tomar em conta a manifestação de 

outros órgãos sobre os atos imputados como de improbidade na formação de seu 
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convencimento
231

. Por isso, arrematou que a decisão da Justiça Comum, “ainda que não seja 

essencial para o deferimento ou não do registro de candidatura, a considerar a possibilidade da 

aferição por esta Justiça Especializada da presença dos requisitos ensejadores da 

inelegibilidade por rejeição de contas, pode servir como parâmetro para essa análise”. A 

grande conclusão é que, embora a Justiça Eleitoral não seja vinculada a decisões em processos 

estranhos ao Poder Judiciário cujo objeto sejam condutas de improbidade administrativa, seu 

conteúdo é um forte elemento orientador na sua caracterização do ato de improbidade. 
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3 CONTROLE DA DECISÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS PELA JUSTIÇA 

ELEITORAL 

No primeiro capítulo foram abordados aspectos que orientassem a compreensão do 

papel institucional e das competências desempenhadas pelos Tribunais de Contas à luz da 

Constituição Federal de 1988. Evidenciou-se que o controle externo da espécie jurisdicional é 

a função típica exercida pelas Cortes de Contas, órgão com autonomia constitucional, assim 

como os demais Poderes da República. Em seguida, no segundo capítulo, buscou-se oferecer 

as características que ensejam a declaração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da LC 

nº. 64/90, compreendida como uma restrição ao direito fundamental político de se candidatar 

a um cargo eletivo. Ao discorrer sobre a hipótese legal, apontaram-se, ainda que brevemente, 

aspectos que ensejam controvérsias quanto à competência da Justiça Eleitoral em face à 

competência dos Tribunais de Contas para o julgamento dos gestores públicos. 

São, pois, os limites da Justiça Eleitoral na declaração de inelegibilidade que serão 

analisados neste último capítulo sobre as decisões dos Tribunais de Contas, cujo problema é 

assim apresentado por Rodrigo Zílio
232

: 

Portanto, à Justiça Eleitoral é concedida certa “discricionariedade” para, analisando 

a natureza das contas rejeitadas, aferir se tal rejeição apresenta-se como 

irregularidade insanável, possuindo característica de nota de improbidade e, assim, 

reconhecendo o impeditivo à capacidade eleitoral passiva. No entanto, convém 

distinguir: a Justiça Eleitoral, a partir da decisão administrativa (no caso de 

administradores julgados pelo Tribunal de Contas), é que perquire acerca da 

existência ou não da nota de improbidade; contudo, o julgador deve partir da 

conclusão exarada pela Corte Administrativa sobre as contas apresentadas. 

Não obstante a obra do autor ser anterior à promulgação da LC nº. 135/2010, razão pela 

qual se refere à “nota de improbidade” em vez do “ato doloso de improbidade administrativa”, 

sua preocupação, além de bastante pertinente, densifica e sintetiza o problema que será 

explorado no curso deste capítulo. É bastante valiosa a passagem acima transcrita por ser a 

única referência na doutrina eleitoral localizada que aborda a questão da discricionariedade da 

Justiça Eleitoral no exame das decisões dos Tribunais de Contas, especificamente acerca da 

caracterização da irregularidade insanável com característica de “nota de improbidade”, ou 

seja, que configura ato doloso de improbidade administrativa, de acordo com a redação 

vigente do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90. 
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Para Zílio, a competência para decidir sobre a caracterização ou não da existência da 

improbidade para fins de reconhecimento da inelegibilidade é da Justiça Eleitoral, a partir da 

conclusão exarada pelas Cortes de Contas. Embora se concorde com a proposta acima 

transcrita, o tema não se esgota apenas nesses termos. Para ilustrar os contornos que o 

impasse encerra, eis trecho dos votos dos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral
233

 no 

julgamento do REsp nº. 35.371, oriundo de Palmas/Paraná, julgado em 13 de agosto de 2009, 

que evidenciam o problema ainda atual da ausência de critérios objetivos na aferição da 

presente inelegibilidade: 

Ministro Marcelo Ribeiro: (...) o que me preocupa é, de um lado, sermos rigorosos 

demais e entendermos, apenas pela natureza da irregularidade, sem entrar em 

detalhes caso a caso, que a inelegibilidade é automática. Por outro lado, também me 

incomoda que nosso exame reste plasmado por certa carga de subjetividade (...). 

Ministra Carmen Lúcia: (...) Senhor Presidente, também tenho a preocupação, como 

o Ministro Marcelo Ribeiro enfatizou, quanto a esta insanabilidade não ficar tão 

subjetiva que pareça poder mudar a cada caso, o que provoca insegurança. Embora 

sabedora de que não há critérios objetivos e matemáticos para se dizer quando ela é 

insanável. 

Ministro Marcelo Ribeiro: Se Vossa Excelência me permite, somente nesse sentido, 

a lei eleitoral não define o que é uma irregularidade insanável, o que complica mais 

ainda. 

Ministra Carmen Lúcia: (...) Todavia, chamo a atenção que concordo inteiramente 

com as ponderações que foram feitas, Senhor Presidente, quanto à necessidade de, 

cada vez mais, firmarem-se critérios objetivos a partir dos quais se possa, em cada 

caso concreto, haver segurança tanto do julgador quanto do jurisdicionado, que 

receba o mesmo tratamento quando os casos tiverem o quadro fático identificado. 

Sei que é difícil, mas penso que haverá de ser uma busca da jurisprudência eleitoral. 

Neste caso, portanto, peço vênia e acompanho a divergência. 

Dessa forma, é sobre o desafio reconhecidamente árduo lançado pela Ministra Carmen 

Lúcia que este trabalho pretenderá humildemente contribuir, posto que, mesmo após as 

alterações promovidas pela LC nº. 135/2010, ainda remanesce a necessidade de se combater a 

subjetividade devido à inexistência de padrões objetivos que norteiem a caracterização da 

inelegibilidade derivada das decisões dos Tribunais de Contas. Subjetividade, 

discricionariedade e decisionismo são temáticas bem mais sensíveis em matéria de 

inelegibilidade, uma vez que determinar quem é apto ou não para participar do processo 

eleitoral se trata de restringir o exercício dos direitos políticos fundamentais e interferir 

diretamente no ato político que funda a espinha dorsal do regime democrático, o que 

certamente não pode estar à margem de critérios racionais e objetivos que orientem e sirvam 

de controle em tal decisão judicial. 

Logo, o problema merece aprofundamentos que passarão doravante a ser explorados 

para, ao final, tentar se propor parâmetros que lancem novas luzes sobre a temática e auxiliem 
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na construção dos limites da análise da Justiça Eleitoral sobre as decisões dos Tribunais de 

Contas. 

  

3.1  Controle judicial de outros Poderes 

A ideia de um órgão estranho ao governo político para julgar os conflitos havidos entre 

os indivíduos e o Estado repousa na necessidade de se limitar os abusos perpetrados pelas 

autoridades, que, no período monárquico, desconheciam limites ao exercício do poder 

político. Conforme se examinou no capítulo primeiro
234

, os apontamentos sobre a separação 

de funções, com base no movimento iluminista, sobretudo a partir de Montesquieu, visavam à 

decomposição do poder político como mecanismo de restrição do poder absoluto do monarca 

frente aos cidadãos. 

Em primeiro momento, verifica-se que na Inglaterra - país que inspirou a judicatura nos 

Estados Unidos e, por via de consequência, no Brasil – o Poder Judiciário deu seus primeiros 

passos com a criação da Corte do Branco do Rei e, em momento posterior, da Câmara 

Estrelada, cuja competência era julgar as reclamações entre servidores estatais. Nesta época, 

seu funcionamento se apresentava bastante temerário, visto que os integrantes, além de 

agirem em nome do soberano, podiam ser livremente nomeados e exonerados pelo monarca. 

Apenas em 1701, com a estabilidade conferida à organização judiciária da Inglaterra por meio 

da proibição do afastamento imotivado dos integrantes daqueles órgãos, o Poder Judiciário 

daquele país começou sua consolidação
235

. 

No Brasil, a autonomia do Poder Judiciário só foi confirmada com a Constituição 

Federal 1891, que coincidiu com a extinção do Poder Moderador e a inauguração da 

República brasileira, que adotava a jurisdição una, reproduzida pela Constituição Federal de 

1988. De acordo como que já foi exposto
236

, o modelo inglês, que é associado ao modelo de 

jurisdição brasileira, assenta-se no art. 5º, XXXV da atual Constituição da República, ao 

preceituar que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. 
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Visualizada a organização dos Poderes com o Executivo e o Legislativo enquanto 

órgãos responsáveis pelas funções de governo e o Judiciário como fiscal dos atos estatais, 

Eduardo Appio atribui aos primeiros a “Função Constitucional Governativa”, enquanto o 

último, ao lado do Ministério Público, seriam órgãos da “Função Controladora”
237

. 

Reconhecendo que a classificação não atende à divisão orgânico-esquemática da Constituição 

Federal, mas ao conteúdo da função destes órgãos, Appio
238

 argumenta que o Poder Judiciário 

e o Ministério Público atuam na fiscalização e no controle externo das atividades de governo, 

“fixando um ponto de equilíbrio em relação aos órgãos que desempenham as demais funções, 

seja no âmbito penal, seja no civil, podendo, inclusive, adotar medidas concretas, tais como 

alteração da lei orçamentária anual”. 

Não se pretende problematizar, neste momento, qual seria o ponto de equilíbrio 

sugerido pelo autor entre a função governativa e a função controladora, mas é valioso 

perceber que a classificação adotada olvida-se da existência dos Tribunais de Contas enquanto 

função autônoma no arranjo constitucional. Caso se adote os conceitos de Appio, é evidente 

concluir que as Cortes de Contas estão inseridas na função controladora, posto que o núcleo 

de sua competência é exatamente o controle externo da Administração Pública – Poder 

Executivo e Poder Legislativo. Aqui, a própria topografia constitucional, ao situar os 

Tribunais de Contas na Seção IX do Capítulo I, do Título IV, intitulada “da fiscalização 

contábil, financeira e orçamentária”, confirma esta compreensão
239

. Sem embargo, é 

igualmente de fácil constatação que sua atividade não diz respeito à função governativa. 

Pelo que foi apresentado, o Poder Judiciário, então, por força da prevalência da 

jurisdição una, ou inglesa, que vigora no Brasil, com base no art. 5º, XXXV da CF/88, 

desempenharia o controle da legalidade dos atos estatais. Ocorre que o dispositivo 

constitucional amplamente invocado como fundamento para o monopólio da jurisdição no 

âmago do Poder Judiciário não resulta na conclusão costumeiramente propagada. Conforme 

foi explicitado no subtópico 1.3.3, a garantia constitucional da inafastabilidade do Poder 

Judiciário significa, na verdade, que este órgão não deixará de analisar “lesão ou ameaça a 

direito”. Não se trata de tolher os outros órgãos da República da possibilidade de exercer a 

função jurisdicional, mas tão somente de que nos casos em que houver lesão ou ameaça a 

direito poderá o Judiciário atuar. Nas demais situações que cuidem de atividades estatais, 
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jurisdicionais ou não, descabe aos juízes intervir ou substituir a atividade eventualmente 

questionada perante o Judiciário.  

De toda sorte, tradicionalmente, repousa nos juízes a ideia de controle da legalidade 

irrestrita da ordem jurídica, o que talvez se explique pelo receio histórico das mazelas no 

funcionamento das instituições, de modo que o campo de embate mais fértil em termos de 

controle judicial dos atos do poder público se afigura em pesquisas sobre controle de 

constitucionalidade e de políticas públicas. Trata-se do exercício da competência jurisdicional 

em face ao Legislativo e ao Executivo, respectivamente, mas pouco se tem estudado sobre o 

controle judicial das decisões dos Tribunais de Contas. 

Por entender que os Tribunais de Contas exercem jurisdição administrativa, nos termos 

anteriormente apresentados, é forçoso reconhecer a possibilidade de o Poder Judiciário rever 

suas decisões. Atualmente, a doutrina administrativista é consolidada quanto à possibilidade 

de controle dos atos de outros Poderes por parte do Poder Judiciário. O ponto nevrálgico é 

exatamente estabelecer limites à atividade fiscalizatória do Judiciário sem ofender o postulado 

da separação de Poderes, problema que persiste em relação aos Tribunais de Contas. 

A maioria das pesquisas que se propõem a analisar a problemática do exame das 

decisões das Cortes de Contas pelo Poder Judiciário se refere apenas à esfera da Justiça 

Comum. Nesses casos, a matéria é analisada à luz da teoria de controle dos atos 

administrativos em geral, envolvendo discussões sobre discricionariedade, mérito, legalidade 

e legitimidade do ato controlado. Este não é o objeto nem o enfoque da presente pesquisa. A 

competência do Poder Judiciário para examinar as decisões dos Tribunais de Contas para 

efeitos de inelegibilidade por rejeição de contas não decorre da ilegalidade de seus 

julgamentos ou diretamente do imperativo estampado no art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República, mas da competência especializada da Justiça Eleitoral para tratar da matéria. 

A Constituição Federal estipulou no art. 121 que “lei complementar disporá sobre a 

organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais”, razão 

pela qual o Código Eleitoral (Lei Ordinária nº. 4.747/65), por ser anterior ao texto 

constitucional de 1988, foi recepcionado como lei material complementar na parte que trata 

de organização e competência da Justiça Eleitoral
240

. Logo, admitindo-se o Código Eleitoral 

como instrumento regulador da competência e organização da Justiça Eleitoral, seu art. 1º 

                                                 
240

 BRASIL. STF. MS 26.604. Rel. Min. Cármen Lúcia. Publicado em: 03/10/2008.  

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=552057&codigoClasse=376&numero=26604&siglaRecurso=&classe=MS


115 

 

anuncia que seu conteúdo são normas “destinadas a assegurar a organização e o exercício de 

direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado”. Em suma, as lides que envolvam o 

exercício de direitos políticos desaguam na competência da Justiça Eleitoral
241

. 

Portanto, para se prosseguir com cautela no deslinde desta pesquisa, é fundamental 

perceber e distinguir o controle judicial sobre os Tribunais de Contas operado pela Justiça 

Comum e pela Justiça Eleitoral. Enquanto o primeiro se restringe a analisar se a decisão das 

Cortes de Contas atenta contra a ordem jurídica com a finalidade de suspender seus efeitos 

jurídicos, o segundo examina a decisão dos Tribunais de Contas para fins de declaração de 

inelegibilidade. Embora as duas espécies de controle consistam na atuação do Poder 

Judiciário sobre os atos dos Tribunais de Contas, suas finalidades e fundamentos são 

completamente distintos.  

A Justiça Comum desperta sua competência em função do art. 5º, XXXV da CF, 

porquanto visa a afastar um ato antijurídico dos Tribunais de Contas por meio de sua 

suspensão ou anulação. Já no caso na Justiça Eleitoral, sua competência não deriva de 

ilicitude na decisão das Cortes de Contas, mas tão somente por força da competência desta 

Justiça especializada para analisar o exercício dos direitos políticos dos cidadãos e, por 

conseguinte, eventuais inelegibilidades. Destaque-se que, não raro, a Justiça Eleitoral examina 

julgamentos dos Tribunais de Contas eivados de ilegalidades, mas não tem competência para 

suspendê-la ou anulá-la, pois os efeitos jurídicos do pronunciamento judicial aqui se 

restringem ao reconhecimento ou não a hipótese de inelegibilidade
242

. 

Não se pode afirmar, por outro lado, que a Justiça Eleitoral não tenha competência para 

julgar lesões ou ameaça a direitos, na forma do art. 5º, XXXV da Constituição da República. 

O que se deve ter em mente é que os atos ilícitos fiscalizados na seara eleitoral são apenas 

aqueles que dizem respeito ao curso do processo eleitoral, razão pela qual a declaração de 

nulidade de um julgamento pelos Tribunais de Contas escapa de sua alçada, na medida em 

que os efeitos jurídicos daí decorrentes apenas repercutem indiretamente no processo 

eleitoral, especificamente na aferição das condições de elegibilidade dos candidatos.  
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Coexistem, assim, duas modalidades de controle judicial das decisões dos Tribunais de 

Contas que, apesar de semelhantes, possuem especificidades que resultam em situações 

peculiares quanto ao exame operado pelo Poder Judiciário. Este trabalho estudará doravante 

os termos do controle realizado pela Justiça Eleitoral em relação às deliberações das Cortes de 

Contas para fins de inelegibilidade, na forma do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90. 

O problema nuclear, que atinge as duas hipóteses de controle judicial, trata-se da 

intervenção do Judiciário no espaço de competência dos Tribunais de Contas. Aprofundando e 

antecipando a temática central deste trabalho, para aplicar a inelegibilidade prevista no art. 1º, 

I, “g”, da LC nº. 64/90 a Justiça Eleitoral examina as decisões dos Tribunais de Contas para 

declarar os efeitos jurídicos pertinentes sobre a (in)elegibilidade do cidadão que almeja 

participar do exercício do poder político. 

O que justifica a possibilidade de a Justiça Eleitoral se debruçar sobre os atos emanados 

pelas Cortes de Contas não é sua ilegalidade, mas a própria LC nº. 64/90 que estatui na 

aludida hipótese legal como fato gerador da inelegibilidade a rejeição de contas pelo órgão 

competente. Como dito no capítulo anterior, a decisão que se sujeita à jurisdição eleitoral 

pode ser tanto do Poder Legislativo quanto dos Tribunais de Contas. Contudo, como a decisão 

do Legislativo revela uma postura eminentemente política e que deve guardar obediência 

apenas ao devido processo legal, optou-se pelo exame das decisões oriundas dos Tribunais de 

Contas para maior aprofundamento, visto que é amparada pelo exercício da jurisdição 

administrativa e deve ser fundada numa racionalidade jurídica, tarefa a qual se discorre nos 

tópicos seguintes. 

 

3.2 “Mérito” da decisão dos Tribunais de Contas  

Em matéria de controle judicial de atos da Administração Pública, o pensamento 

jurídico tem vasta produção acadêmica quanto ao exame pelo Poder Judiciário dos atos 

administrativos exarados pelo Poder Executivo. Não existe lei que regulamente a maneira pela 

qual o Judiciário deve suspender os atos de outros Poderes que contrariem a ordem jurídica, 

sendo a temática tratada sobretudo pela doutrina. 
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Inicialmente, cabe salientar a distinção, ainda que brevemente, entre atos 

administrativos vinculados e discricionários
243

. Para tanto, cumpre mencionar os elementos do 

ato administrativos costumeiramente enumerados pela doutrina: competência, forma, objeto, 

motivo e finalidade
244

. 

Com base nestes aspectos é que a doutrina separa de maneira mais nítida os atos 

vinculados dos discricionários, pois, enquanto os primeiros não facultam ao administrador 

público margem de liberdade para eleger a escolha administrativa perseguida, os segundos 

oferecem uma certa discrição, especificamente em relação ao objeto e ao motivo do ato 

administrativo. Pode-se entender o objeto como conteúdo do ato e o motivo como “a situação 

de direito ou de fato que autoriza ou exige a prática do ato”
245

. 

Nesse sentido, a doutrina tradicional construiu entendimento quanto à extensão do 

exame judicial restrito à legalidade do ato administrativo, permanecendo insidicável seu 

mérito, dentro do qual residem o objeto e o motivo do ato administrativo. Germana Moraes
246

 

define o mérito do ato administrativo como “processos de valoração e de complementação dos 

motivos e de definição do conteúdo do ato administrativo não parametizados por regras nem 

por princípios, mas por critérios não positivados”. E os critérios não positivados são 

exatamente os famigerados conceitos de oportunidade e conveniência. Enquanto a 

conveniência diz respeito à adequação ao interesse público específico que justifica a sua 

prática ou à necessária harmonia entre esse interesse e os demais interesses públicos 

eventualmente envolvidos pelo ato, a oportunidade consiste na ponderação de interesses 

múltiplos carecidos de acomodação parcial, tendo em vista o fim que se propõe na norma 

atributiva de discricionariedade
247

. 
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A postura mais clássica pode ser exposta mediante o pensamento de José Cretella 

Júnior
248

, ao afirmar que “livre para examinar a legalidade do seu ato administrativo, está 

proibido o Poder Judiciário de entrar na indagação do mérito, que fica totalmente fora do seu 

policiamento”. 

Ocorre que, sob os influxos da teoria pós-positivista, ou neoconstitucionalismo, em que 

pesem as críticas e reflexões sobre sua pertinência, a questão do controle judicial adquiriu 

novos contornos. Tais correntes teóricas consistiriam, em suma, na superação do positivismo 

cujas premissas agrilhoavam os julgadores a uma análise rigorosamente formal da lei, sem 

espaço para maiores reflexões axiológicas, uma vez que o direito e a moral não se 

confundiam. Como resposta ao jusnaturalismo até então relegado ao discurso dos mais 

românticos, o positivismo adquiriria uma nova dimensão, que, por sua vez, buscava aliar 

norma e valores morais como fontes do direito para pautar a atividade jurisdicional. 

Isso significaria reconhecer que os tão aclamados princípios gerais do direito e demais 

enunciados normativos imbuídos de conteúdo moral ostentam normatividade. Decorre, pois, 

que toda conduta está sujeita à apreciação sob o prisma do direito principiológico normativo. 

Se outrora o exame do quadro fático quando da aplicação da norma pelo magistrado 

restringir-se-ia ao aspecto da investigação de sua legalidade, atualmente pode se falar em sua 

juridicidade. 

A constitucionalização dos demais ramos do direito e a encampação da doutrina 

neoconstitucionalista implicaria mudança do paradigma até então vigente, pois doravante uma 

ilicitude estaria configurada também por desrespeitar princípios da ordem jurídica, o que, 

segundo Celso Antônio Bandeira de Mello
249

, é mais grave que a infração de uma regra, 

exatamente por arranhar não um dispositivo específico, mas toda a lógica e o conteúdo que 

serve de norte interpretativo na aplicação das normas
250

. Germana Moraes
251

 percebeu e 

descreveu tal fenômeno com bastante propriedade: 

Por isso também no Direito, vivemos uma época de transição: de transição do 

Direito “por regras”, antes reconduzível ao legalismo, ao Direito “por princípios”, 

consectário do reconhecimento da insuficiência da lei, porque nem sempre capaz de 
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realizar a Justiça, da lei como parâmetro exclusivo ou primordial das condutas em 

sociedade. 

A nova perspectiva principiológica do Direito alarga o campo de atuação do Poder 

Judiciário em face às demais funções da Administração Pública e, por conseguinte, a doutrina 

do controle dos atos administrativos merece ser revista. Resulta daí que a tradicional exclusão 

entre legalidade e mérito não mais persiste, “pois o Direito fornece outros parâmetros de 

aferição da correção do ato administrativo, além da legalidade estrita, a saber, aqueles 

extraíveis dos princípios, o que reduziu a esfera do mérito, sem no entanto eliminá-lo, porque 

as considerações de ordem extrajurídica permanecem imune à revisão judicial”
252

. 

Naturalmente, o posicionamento ora exposto liderado pela doutrina de Germana Morais 

não é uníssono, uma vez que há posturas que entendem ser mais ampla ainda a esfera de 

atuação do Poder Judiciário diante dos atos administrativos, podendo ser avaliado, inclusive, 

o seu próprio mérito
253

.  Por conseguinte, mesmo no campo dos atos administrativos 

convencionais já se fragiliza a fronteira até então construída pelo mérito diante do Judiciário. 

Todavia, para os objetivos deste estudo, não convém analisar exaustivamente essa 

discussão, sendo válido, apenas, compreender a controversa relação entre mérito e limites do 

controle judicial. Quando se pensa em mérito como barreira ao exame judicial, é preciso 

investigar no que consiste precisamente o mérito de uma decisão proferida em sede de 

jurisdição administrativa para avaliar a adequabilidade desta teoria para o problema que se 

visa a enfrentar. Mérito traduz o núcleo da discricionariedade e com ela não se confunde, 

sendo normalmente associado aos conceitos de oportunidade e conveniência de que dispõe a 

Administração Pública para a edição do ato administrativo. 

Portanto, há que se perceber que, na verdade, os conceitos de discricionariedade e 

mérito dizem respeito genuinamente ao Poder Executivo. Não apenas no plano formal, mas, 

sobretudo, no plano material, porque atinem à função administrativa propriamente dita, na 

medida em que o administrador avalia a adequação do ato ao interesse público (conveniência) 

ou pondera os interesses múltiplos em jogo (oportunidade). 

Logo, é inapropriado aplicar a teoria do controle judicial dos atos administrativos aos 

casos de exame judicial de decisões oriundas dos Tribunais de Contas, pois a razão de situar o 
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mérito como imune à sindicância deriva de sua condição de núcleo da própria atividade 

administrativa e respeito ao postulado da separação dos Poderes, ao contrário do mérito de 

uma decisão administrativa proferida no exercício da atividade jurisdicional. Daí porque não 

resolve o problema a afirmação de Jacoby
254

: 

Julgar é apreciar o mérito e, portanto, mesmo que a Constituição não utilizasse 

expressamente o termo “julgar”, ainda assim, uma decisão dessa Corte seria 

impenetrável para o Poder Judiciário. Se a maculasse manifesta ilegalidade, como 

qualquer sentença, poderia até ser cassada por meio de mandado de segurança, mas, 

nunca, jamais, poderia se permitir ao magistrado substituir-se nesse julgamento de 

mérito. 

Com efeito, a ideia acima referida revela uma importação acrítica da teoria do controle 

judicial dos atos administrativos quando não aprofunda o conceito de mérito enquanto 

fronteira do exame judicial no âmbito das Cortes de Contas, eis que suas decisões não se 

pautam em critérios extranormativos, isto é, oportunidade e conveniência, exclusivos de atos 

administrativos no exercício da função administrativa. Ao contrário, por se tratar de jurisdição 

administrativa, devem suas decisões se fundamentar exclusivamente em critérios normativos. 

A atuação dos Tribunais de Contas é disciplinada por suas respectivas leis orgânicas e, 

como explanado no primeiro capítulo, não se confunde com a função executiva, mas se define 

pela natureza de controle externo por meio da atividade jurisdicional. Desse modo, não existe 

espaço para decisões baseadas em oportunidade e conveniência, haja vista competir a estes 

órgãos aprovar ou desaprovar as contas dos gestores públicos segundo as hipóteses legais que 

regulamentem suas atribuições. 

Assim, fica fácil visualizar porque não se deve utilizar o conceito de mérito, pelo menos 

vinculado à função administrativa, para delimitar a margem de controle que dispõe o 

Judiciário sobre as decisões dos Tribunais de Contas. Ao contrário do sustentado por Jacoby, 

não há como conceber que “julgar é apreciar o mérito”, caso se visualize o mérito relacionado 

a critérios de oportunidade e conveniência, que inexistem nas decisões das Cortes de Contas. 

Por outro lado, ainda que se queria fazer a aproximação da ideia de mérito de atos 

administrativos para o bojo das decisões em sede de jurisdição administrativa, poder-se-ia 

sugerir que nesta decisão também existem objeto e motivo. Isso porque há um pressuposto 

fático (motivo) sobre o qual se debruça o Tribunal de Contas a fim de emitir um 

pronunciamento acerca da aprovação ou desaprovação de contas (objeto). 
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Realmente, por este ponto de vista seria possível sustentar um “mérito” de decisões 

dessa natureza, todavia, permaneceria ausente o aspecto mais característico do mérito e 

justificador da existência de barreiras judiciais: a discrição do agente público baseada em 

critérios extranormativos. A liberdade que é facultada ao administrador público a partir da 

oportunidade e conveniência é o núcleo da atividade administrativa por causa da condição do 

Executivo de perito do interesse público. 

Dessa forma, a aparente similitude entre objeto e motivo nos atos administrativos 

convencionais e nas decisões dos Tribunais de Contas não é suficiente para justificar a 

manutenção do paradigma que os elege como limitadores da intervenção judicial, eis que não 

lhes assiste liberdade que materialize sua competência nuclear, tal qual ocorre no âmbito do 

Poder Executivo. 

Se existe um mérito nos julgados destes órgãos, soa mais apropriado 

terminologicamente se valer do conceito de mérito afeto a seara jurisdicional. Segundo aponta 

Cândido Rangel Dinamarco, mérito para o processo civil significa pretensão, pois é “ela que 

constitui o elemento substancial da demanda, ou seu conteúdo socialmente relevante”
255

. A 

pretensão à satisfação de um determinado interesse significa “a exigência de subordinação de 

um interesse alheio a um interesse próprio (daquele que exige)”
256

. 

Embora o conceito de pretensão aparentemente aponte para a existência de interesses 

contrapostos, associado à ideia de litígio, remete-se à leitura do subtópico 1.3.1 para alcançar 

a compreensão de que a jurisdição se caracteriza para além da configuração formal de partes 

em litígio no processo. Isso porque a existência de um ato ilícito já carrega consigo um 

conflito de interesses que desperta a atividade jurisdicional, contenciosa ou voluntária. 

No âmbito dos Tribunais de Contas, os interesses contrapostos se manifestam na 

fiscalização do cumprimento da legislação que rege a contabilidade pública, que pode ser 

representado no esquema tradicional de litígio entre o gestor que presta contas, de um lado, e 

sociedade, de outro. Tanto é assim que no processo que se desenvolve nas Cortes de Contas, 

além do interessado imediato (gestor público), também participa dos atos processuais o 

Ministério Público, na condição de custos legis, opinando pela aprovação ou não das contas. 
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Logo, existem, sim, pretensões em jogo nos processos de prestações de contas, seja do 

gestor que deseja vê-las aprovadas, seja da sociedade, representada formalmente pelo 

Ministério Público de Contas, que oferece parecer sobre a matéria, dentre outras faculdades 

processuais que a legislação orgânica de cada Tribunal estabelece. Por essa razão, não 

persistem maiores dificuldades na definição de um mérito das decisões dos Tribunais de 

Contas sob a perspectiva processual, típica da atividade jurisdicional. 

Ademais, é essencial sublinhar que os fundamentos da decisão judicial não fazem parte 

de seu mérito, pois “os fundamentos da sentença não passam de mero suporte lógico do 

decisum que mediante eles o juiz prepara”
257

. Constituem, na verdade, questões de mérito, 

que, diferentemente do mérito em si, não transitam em julgado, embora indissociáveis de sua 

compreensão, conforme já se analisou no subtópico 1.3.3.  

Portanto, mesmo que se aproximem as ideias de mérito de atos administrativos 

convencionais e mérito das decisões dos Tribunais de Contas segundo a existência de motivos 

nos dois casos, isto é, um suporte fático que resulta na prática de um ato estatal, o mérito, sob 

o ponto de vista da processualística, exclui os fundamentos de seu núcleo. Por tudo o que foi 

examinado, principalmente quanto à demonstração de que não há critérios extranormativos 

(oportunidade e conveniência) nas decisões dos Tribunais de Contas que caracterizam sua 

competência nuclear capazes de afastar o exame judicial, é preciso repensar os limites da 

intervenção do Poder Judiciário a partir da percepção do mérito desta decisão baseado em sua 

concepção processualística, típica da função jurisdicional, e não administrativa. 

 

3.3 Discricionariedade administrativa e judicial 

No campo da jurisdição administrativa exercida pelos Tribunais de Contas não há 

desempenho da função tipicamente administrativa, mas sim de controle externo jurisdicional. 

Por isso, foi explanado que a ideia de mérito associada ao ato administrativo não se adequa às 

decisões das Cortes de Contas, tanto porque carece de critérios de oportunidade e 

conveniência, quanto porque a natureza de seus atos se pauta pela lógica jurisdicional. 

Posto esse cenário, outra distinção fundamental emerge na compreensão do problema: o 

conceito de discricionariedade no campo judicial e administrativo. Embora, sob alguns 

ângulos, apresentem semelhanças, suas distinções importam em consequências bastante 
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importantes na construção do problema estudado.  

A noção de discricionariedade nasceu na esfera da Administração Pública como legado 

do Estado Liberal, à época em que o direito era sinônimo de legalidade, tratando-se de um 

conceito inicialmente atrelado ao Poder Executivo
258

. No contexto atual, enuncia-se a 

concepção de discricionariedade proposto por Germana de Oliveira Moraes
259

, cuja 

importância e rigor científico autorizam sua transcrição: 

Discricionariedade é a margem de liberdade da decisão, conferida ao administrador 

pela norma de textura aberta, com o fim de que ele possa proceder, mediante a 

ponderação comparativa de interesses envolvidos no caso específico, à 

concretização do interesse público ali indicado, para, à luz dos parâmetros traçados 

pelos princípios constitucionais da Administração Pública e pelos princípios gerais 

de Direito e dos critérios não positivados de conveniência e oportunidade: 1º) 

complementar, mediante valoração e aditamento, os pressupostos necessários à 

edição do ato administrativo; 2º) decidir se e quando ele deve ser praticado; 3º) 

escolher o conteúdo do ato administrativo dentre mais de uma opção igualmente pré-

fixada pelo Direito; 4º) colmatar o conteúdo do ato, mediante a configuração de uma 

conduta não pré-fixada, porém aceita pelo Direito.  

É uma definição atualizada e que engloba todos os aspectos da discricionariedade 

administrativa, segundo os cânones principiológicos que invadem a ciência jurídica, que, em 

suma, revela a margem de liberdade que dispõe o administrador para satisfazer o interesse 

público almejado pela norma com base nos princípios constitucionais e critérios não 

positivados de oportunidade e conveniência. Esse conceito de discricionariedade deve ser 

adotado como paradigma que servirá de confronto com a ideia de discricionariedade judicial. 

Embora a terminologia também seja empregada no exercício da atividade 

jurisdicional/interpretativa, há que se ressaltar que sua utilização não acarreta maiores 

dificuldades em sua definição conceitual. É importante, por outro lado, perceber que 

tecnicamente a discricionariedade se refere à liberdade do administrador público, justificando-

se sua importação para o Judiciário apenas quanto à suposta liberdade que igualmente disporia 

o juiz ou o intérprete da norma
260

. 

Assim, será utilizada neste trabalho a expressão discricionariedade judicial, ainda que se 

reconheça sua impropriedade terminológica, uma vez que é amplamente propagada pela 

doutrina, apoiada principalmente em Kelsen, bem como por não inviabilizar a definição de 

seu conteúdo. Entretanto, aqui se esgotam as aparentes semelhanças entre as duas categorias 
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de discricionariedade. Para começar a apontar suas diferenças, segue a concepção de 

Kelsen
261

 sobre como se dá a atividade de interpretação judicial: 

A norma do escalão superior não pode vincular em todas as direções (sob todos os 

aspectos) o ato através do qual é aplicada. Tem sempre de ficar uma margem, pra 

maior, ora menor, de livre apreciação, de tal forma que a norma do escalão superior 

tem sempre, em relação ao ato de produção normativa ou de execução que a aplica, 

o caráter de um quadro ou moldura a preencher por este ato. Mesmo uma ordem 

mais ou menos pormenorizada possível tem de deixar àquele que cumpre ou executa 

uma pluralidade de determinações a fazer. Se o órgão A emite um comando para que 

o órgão B prenda o súdito C, o órgão B tem de decidir, segundo o seu próprio 

critério, quando, onde e como realizará a ordem de prisão, decisões essas que 

depende de circunstâncias externas que o órgão emissor de comando não previu e, 

em grande parte, nem sequer podia prever. 

Está criada, assim, a moldura kelseniana que, por tanto tempo, e ainda hoje, sustenta um 

sistema de interpretação que desagua na chamada discricionariedade judicial. Consiste ela na 

margem de livre apreciação para decidir, segundo seus próprios critérios, a aplicação da 

norma com base em circunstâncias externas não previstas previamente. Isso se dá porque 

Kelsen reconhece explicitamente a interpretação como um ato de vontade, e não de 

conhecimento, na medida em que, fora da atividade cognoscitiva de fixação da moldura legal 

na qual deve se manter a decisão, existiram apenas juízos estranhos à ciência do direito, a 

exemplo da Moral e da Justiça
262

. 

Daí resulta sua afirmação no sentido de que saber se a decisão judicial é correta “não é 

um problema da teoria do Direito, mas um problema de política do Direito”
263

. Não interessa 

ao jurista realizar os juízos valorativos sobre a decisão, uma vez que para o Direito positivo a 

produção da decisão dentro da moldura é livre.  Por isso é concebida a interpretação jurídica, 

em Kelsen, como ato de vontade, pois não há na ciência jurídica “conhecimento” que oriente 

o intérprete para tanto. 

Essas são as bases da discricionariedade assimilada pela maioria da comunidade jurídica 

que defende a existência de mais de uma solução possível para o caso concreto, desde que 

dentro da moldura normativa kelseniana. Antes de apresentar a crítica a essa teoria, é 

importante confrontá-la com a discricionariedade administrativa para demonstrar suas 

diferenças. 
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Uma primeira e nítida distinção, demonstrada por Lenio Streck
264

, é que a 

discricionariedade no campo judicial se refere à liberdade dentro da qual estaria o julgador 

autorizado a criar uma nova norma para a solução do caso, ao passo que na esfera 

administrativa o ato é autorizado por lei e por isso adstrito ao princípio da legalidade. Decorre 

disso que o ato administrativo só será lícito caso consoante com a legislação vigente, 

enquanto que a liberdade do julgador não tem um parâmetro de conformidade específico com 

alguma norma superior. 

Sob outro aspecto, a discricionariedade administrativa, autorizada por lei e a ela 

vinculada, integra a zona de autonomia do administrador, criando, por derivação, uma nítida 

função de judicial self-restraint
265

. Evidentemente, a discricionariedade interpretativa (ou 

judicial) não tem a finalidade de criar barreiras ante a interferência de outros Poderes, visto 

que o próprio Judiciário pode reformar e adentrar integralmente em suas decisões 

eventualmente questionada. 

Ademais, conforme foi exposto, percebe-se que se o mérito da discricionariedade 

administrativa é o núcleo da atividade executiva, o mérito de uma decisão em sede 

jurisdicional não traduz o núcleo da função judicial. O conceito de mérito no âmbito da 

jurisdição trata da pretensão material envolvida na causa, em contraposição às preliminares, 

que versam sobre questões processuais. Contudo, tanto na análise das preliminares quanto do 

mérito o julgador dispõe da mesma discricionariedade para decidir a demanda, razão pela qual 

o mérito resultante da discricionariedade judicial não equivale à administrativa também por 

esse motivo. 

Karl Larenz
266

 distingue a margem de livre apreciação conferida ao juiz do poder 

discricionário da Administração em função de que no Poder Judiciário a decisão singular atua 

como exemplo, o que não ocorre no campo do Executivo. Ressalta-se aqui a força dos 

precedentes criada pela decisão judicial em decorrência da “discricionariedade” adotada em 

um caso específico, enquanto que o gestor público não se vincula a decisões administrativas 

anteriores. 
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De toda sorte, a distinção levada a efeito permite visualizar que há que se falar em 

discricionariedade nas decisões dos Tribunais de Contas, forçosamente não se cuida de 

discricionariedade administrativa. Não se faculta aos Conselheiros responsáveis pelo 

julgamento das contas públicas dos gestores a liberdade de escolha autorizada por lei para 

satisfazer o interesse público segundo critérios extranormativos. O Tribunal deve julgar as 

contas regulares, regulares com ressalvas ou irregulares, segundo a legislação orgânica 

respectiva. 

Não se admite que a Corte de Contas julgue um gestor de uma determinada maneira e 

outro de uma completamente diversa com fundamento em oportunidade e conveniência. 

Claramente, os julgados criam precedentes que orientam os casos futuros, criando, inclusive, 

verdadeira jurisprudência em cada assunto
267

, o que reforça sua aproximação à 

discricionariedade judicial. 

A consequência jurídica imputada pela lei sobre a situação fática das contas revela 

nítida discricionariedade interpretativa, visto que, caso se admita uma margem de liberdade 

aos Conselheiros, esta diz respeito à atribuição do sentido das normas que estabelecem as 

situações que ensejam o resultado do julgamento das contas. Tome-se como exemplo o art. 16 

da Lei nº. 8443/92, que determina o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas 

“quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não 

resulte dano ao Erário”.  

Aqui, se há margem de livre apreciação do julgador, é imperativo concluir que sua 

existência importa no ato de vontade que consubstancia o juízo sobre as circunstâncias fáticas 

que se apresentariam dentro da moldura desenhada pelo dispositivo legal, enquadrando 

eventual irregularidade nas contas como “impropriedade ou qualquer falta de natureza 

formal”. Em outras palavras, o Tribunal de Contas sempre tem uma moldura a partir da qual 

seria livre para atribuir os significados possíveis dentro do Direito positivo, em termos 

kelsenianos. 

Cumpre ainda demonstrar que as decisões das Cortes de Contas não revelam uma 

discricionariedade “técnica” pertinente à esfera da Administração Pública. Mais uma vez, não 

obstante as discussões terminológicas sobre a pertinência da expressão, é suficiente saber que, 

independente de ensejar em um regime jurídico específico, caracteriza-se “pelo fato de 
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referirem-se a outros campos do saber humano, outras ciências, como a engenharia, a 

medicina, e tantas outras áreas técnicas e científicas, desde que não exclusivamente 

relacionadas com a ciência do direito (...)”
268

. 

Por um lado, seria possível cogitar a existência de uma discricionariedade técnica no 

julgamento das contas públicas dos gestores, eis que todos os procedimentos de análise são 

precedidos de um parecer informativo do órgão técnico dos Tribunais de Contas, composto, 

em regra, por engenheiros, contadores, auditores, administradores e peritos em geral. O exame 

técnico que embasa as decisões tomadas pelos Conselheiros apresenta, nesse sentido, 

informações de outros ramos do conhecimento que nortearão o julgamento das contas 

analisadas, porém sem vinculá-los. 

Entretanto, também não se sustenta a concepção dessa categoria de discricionariedade 

administrativa na natureza dos julgamentos dos Tribunais de Contas, na medida em que, 

assim como na tradicional discricionariedade administrativa, a liberdade de escolha calcada 

em critérios extranormativos se adstringe à satisfação do interesse público. Nas decisões das 

Cortes de Contas não se pondera o interesse público em jogo, tampouco a oportunidade e 

conveniência de seguir ou não o parecer técnico, mas apenas se as informações prestadas 

auxiliam na caracterização das hipóteses definidoras do resultado do julgamento. 

Mais uma vez, é muito mais íntima a relação com a discricionariedade judicial, que 

também pode estar apoiada em alguma informação técnica. Por sinal, no processo judicial 

existe a figura do perito como auxiliar da Justiça, que deverá assistir o juiz quando a prova 

depender de conhecimento técnico ou científico
269

. Nesse caso, o julgador não está vinculado 

ao parecer que lhe é ofertado, uma vez que é livre para dele discordar, desde que o faça 

fundamentadamente, por força do postulado do livre convencimento motivado, extraído do 

art. 131 do CPC
270

. É, pois, precisamente a mesma operação intelectual e interpretativa que se 

dá nos Tribunais de Contas.  

Enfim, o grande problema que se constrói com o reconhecimento de que a 

discricionariedade exercida pelas Cortes de Contas é aquela defendida por Hans Kelsen é que 
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a liberdade por ele defendida se apresenta como ato de vontade e, por isso, carece de 

parâmetros de controle dentro da ciência jurídica. Uma vez que o Direito não oferece 

atividade cognoscitiva para determinar se uma resposta é ou não correta, qualquer uma das 

decisões tomadas dentro da moldura serão lícitas (ou corretas).  

Logo, surge um novo impasse: se a discricionariedade exercida pelos Tribunais de 

Contas não é a administrativa, mas sim a judicial ou interpretativa, que, por natureza, segundo 

Kelsen, admite várias respostas possíveis dentro da moldura legal, como se falar em controle 

de tais decisões pelo Poder Judiciário, já que não existe uma decisão correta? Dito de outro 

modo, como o Poder Judiciário pode controlar as decisões jurisdicionais de outros Poderes 

baseadas na discricionariedade judicial? Essa parece uma reflexão bastante curiosa e pouco 

explorada pela comunidade acadêmica e que, doravante, moverá este estudo. 

Para responder a essa questão parece só haver um caminho possível a se seguir: 

problematizar a concepção de discricionariedade apoiada em Kelsen e reformular sua ideia de 

interpretação para que seja possível apresentar algum critério de correição ou acerto da 

decisão judicial. É nesse sentido que Streck
271

 pontua que “discricionariedade acaba, no plano 

da linguagem, sendo sinônimo de arbitrariedade”. 

Dada a ausência de controle na própria definição do que seria um decisão judicial 

discricionária ou arbitrária, cumpre forjar um sistema jurídico fundado na racionalidade da 

atividade interpretativa que deve orientar a experiência jurídica. Como apontado no início 

deste trabalho, a concepção republicana tornou poder e controle faces da mesma moeda, de 

modo que em nenhum recanto do exercício do poder estatal deve existir espaço para o arbítrio 

e a ausência de mecanismos de fiscalização, tal qual se dá na manutenção de uma 

discricionariedade kelseniana. 

Dworkin encabeça a crítica ao positivismo normativista e à liberdade concedida ao 

julgador no modelo kelseniano, posto se tratar do exercício de poder discricionário em sentido 

forte. Dworkin
272

 constrói dois sentidos fracos de discricionariedade que oferecem categorias 

distintas de padrões que orientam a tomada de decisões, diferentemente do seu sentido forte, 

no qual “quando um juiz esgota as regras à sua disposição, ele possui o poder discricionário, 

no sentido de que ele não está obrigado por quaisquer padrões derivados da autoridade da lei”. 

É, pois, esse sentido de discricionariedade, intimamente ligado à discricionariedade 
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kelseniana, que precisa ser repensado como possibilidade de se imaginar o controle judicial 

das decisões dos Tribunais de Contas. 

Feitas essas considerações, impõe analisar a relação de uma discricionariedade possível 

e sua relação com os conceitos jurídicos indeterminados no exercício da atividade 

interpretativa. 

 

3.4 Discricionariedade e conceitos jurídicos “indeterminados” 

Sob o ponto de vista epistemológico, prevalece a compreensão segundo a qual o sujeito 

não permanece inerte ou neutro no processo de cognição da realidade. Isso porque, admitindo-

se o criticismo de Kant, a realidade existe fora do ser humano, mas somente através dele pode 

ser conhecida. Em outras palavras, a realidade sempre é subjetivada por meio do intelecto 

humano até se chegar à formulação de um juízo
273

. 

A percepção humana por intermédio dos sentidos, como primeiro passo do acesso à 

realidade, já é um fator que, por si só, explica o porquê da derrocada de uma objetividade 

pura, dada a fragilidade e limitação do conhecimento caso se restrinja o que se conhece ao que 

se percebe. Eros Grau
274

 salienta que, nesta dimensão, a cada conceito corresponde um termo, 

entendido como signo linguístico do conceito, que faz a mediação entre o conceito e objeto. O 

cotejo entre realidade e conceitos operaria em função de um silogismo quase que matemático. 

Dessa forma, a indeterminação dos conceitos na verdade diria respeito ao seu termo, sua 

expressão linguística, e não propriamente ao conceito, à representação mental do objeto
275

. 

Resulta de sua concepção (minoritária) que não existem conceitos jurídicos indeterminados, 

apenas termos jurídicos indeterminados, cuja consequência é a possibilidade de se operar o 

silogismo mesmo diante de “conceitos” jurídicos indeterminados.   

Nesse sentido, Eros Grau
276

 distingue os conceitos jurídicos dos conceitos essencialistas 

em razão de os primeiros tratarem de significações atribuíveis ao objeto, ao passo que os 

segundos se referem à coisa em si. Por isso, os conceitos jurídicos não estão ligados a 
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representações concretas do objeto, pois são signos de signos, ou seja, signos atribuíveis a 

estado de coisas, não ao estado de coisas propriamente. 

Por outro lado, impera na doutrina a utilização da terminologia de “conceito jurídicos 

indeterminados”, desde o século XIX, quando se constroem as primeiras formulações sobre 

conceitos vagos e termos cuja indeterminação facultaria uma discricionariedade tanto ao 

intérprete quanto ao administrador na complementação de seu sentido
277

. Sua distinção ante 

os conceitos jurídicos determinados é evidenciada segundo o grau de precisão das palavras e 

expressões veiculadas em um enunciado jurídico. 

Germana Moraes
278

 esclarece que na literatura jus-administrativista alemã alastrou a 

ideia de zonas de certeza positiva (o que é certo que é), na qual não existe dúvida sobre a 

utilização da palavra no caso concreto, e zonas de certeza negativa (o que é certo que não é), 

dentro da qual se tem certeza que descabe enquadrar um fato a um termo. Ocorre que entre as 

duas existe uma zona intermediária que abre uma série de possibilidade hipotéticas em razão 

das dúvidas e incertezas sobre a aplicação de determinados conceitos. 

São estes os parâmetros mais suscitados na abordagem da matéria, a partir dos quais 

merecem ser examinados em relação ao tema da discricionariedade, para o administrador e 

para o julgador/intérprete. A divisão invocada entre a liberdade decorrente dos conceitos 

jurídicos indeterminados no campo na discricionariedade administrativa e no campo da 

discricionariedade judicial é tema bastante controverso, que não se pretende exaurir. Importa 

apenas apresentar os aspectos que envolvem o problema para o desenvolvimento deste estudo. 

Existem posições doutrinárias, na esteira de Luis Manuel Fonseca Pires
279

, que reduzem 

conceitos jurídicos indeterminados à mera interpretação, não ensejando daí nenhum resquício 

de discricionariedade administrativa. A seu ver, todo ato de conhecimento revela um ato de 

vontade, razão pela qual sempre será possível questionar a interpretação preferível, com base 

na inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º. XXXV da CF/88) para apreciação judicial e 

determinação da solução justa para o caso concreto. 

Assim, não existiria nenhuma relação entre conceitos jurídicos indeterminados e 

discricionariedade administrativa, posto que a subjetividade inerente a toda atividade 
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cognoscitiva humana resultaria na possibilidade de fiscalização e correição judicial. O autor, 

todavia, reconhece que seu entendimento é minoritário, inclusive, nos tribunais brasileiros
280

. 

Em que pese vários autores divergirem deste raciocínio, cada um sob um aspecto 

diferente, corrobora-se com a tese de Germana Moraes ao aprofundar a questão mediante a 

interseção de preciosas lições sobre conceitos indeterminados vinculados e não vinculados, os 

quais podem ser discricionários ou não, além da discussão sobre seu emprego na previsão ou 

na estatuição no texto da norma. Conceitos indeterminados vinculados são os conceitos 

classificatórios, cuja indeterminação deriva da imprecisão da linguagem ou da 

contextualidade da linguagem, os quais são plenamente sindicáveis pelo Judiciário. Conceitos 

não vinculados discricionários traduzem um conflito axiológico por meio de uma ponderação 

valorativa dos interesses em jogo na consecução da norma jurídica. Conceitos não vinculados 

que não são discricionários, ou verdadeiramente indeterminados, consistem no juízo de 

prognose, na medida em que “envolvem uma avaliação prospectiva das circunstâncias de fato, 

mediante um juízo de aptidão formulado em razão do futuro – juízo de prognose”.
281

 

Merece ainda ser evidenciada a distinção de conceitos jurídicos indeterminados 

empregados na hipótese (antecedente) e no mandamento (consequente) da norma jurídica. A 

par de todas as dimensões dos conceitos jurídicos indeterminados é que Germana Moraes
282

 é 

capaz de relacionar com precisão a sua relação com a discricionariedade administrativa: 

O exercício da discricionariedade não se confunde com a valoração administrativa 

dos conceitos indeterminados verdadeiramente indeterminados. No entanto, 

intercepta-se com a aplicação das normas enunciadas, através de conceitos 

indeterminados quando estes são empregados no consequente (estatuição dos 

efeitos) da norma jurídica, para expressar uma indeterminação de efeitos. Tem-se o 

exemplo clássico: diante de situações perturbadoras do interesse público, a 

administração poderá adotar medidas necessárias. O efeito previsto é enunciado de 

forma vaga, através da expressão “medidas necessárias”. 

A abrangência da análise realizada nesse sentido permite concluir que um conceito 

jurídico indeterminado efetivamente enseja discricionariedade administrativa quando um 

juízo de prognose (conceitos verdadeiramente indeterminados) estiver presente na estatuição 

(consequente) da norma jurídica, ou quando a ponderação de situações de fato (conceitos 

indeterminados não vinculados discricionários) estiver ligada à previsão. Para efeito de 

controle judicial, a formulação do mérito, nesses casos, é apenas uma das etapas do juízo 

discricionário administrativo, havendo, ainda, a valoração dos conceitos jurídicos 
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indeterminados como uma de suas fases.  

Por isso, Germana Moraes situa no campo da plena vinculação a utilização dos 

conceitos jurídicos vinculados e não vinculados discricionários, admitindo-se o pleno exame 

judicial nessas hipóteses, ao contrário dos conceitos jurídicos verdadeiramente 

indeterminados ou de prognose, no qual há uma área de livre decisão administrativa, 

sucedendo uma intervenção judicial limitada. 

Essas explanações preliminares serviram para poder afirmar que a interpretação operada 

pelos Tribunais de Contas quando do julgamento de contas públicas não deságua em 

discricionariedade administrativa em função da existência de conceitos jurídicos 

indeterminados nas normas que disciplinam seu funcionamento. Segundo as classificações 

apontadas por Germana Moraes, a interpretação dos dispositivos legais que norteiam o exame 

das contas públicas não envolve conflito axiológico à luz do interesse público, tampouco um 

juízo de prognose.  Isso é facilmente demonstrável ao se verificar que conceitos como 

“legalidade”, “legitimidade”, “economicidade”, “impropriedades”, “falha de natureza formal” 

ou “ato de gestão ilegítimo ou antieconômico” são as circunstâncias que impõem o resultado 

da apreciação das contas. 

Tratam-se tão somente de imprecisões da linguagem quanto ao significado das 

expressões contidas nas hipóteses legais que definem quando o julgamento resultará na 

regularidade das contas, regularidade com ressalvas ou irregularidade. Conclui-se, dessa 

forma, que não existe aqui discricionariedade administrativa, mas simples atividade 

interpretativa, sendo o controle jurisdicional pleno e, portanto, acertado o entendimento do 

Tribunal Superior Eleitoral
283

 consolidado nesse sentido. 

Por consubstanciar interpretação jurídica sobre conceitos jurídicos indeterminados 

vinculados, realmente, a Justiça Eleitoral pode e deve analisar os vícios consignados na 

decisão que desaprova as contas do Tribunal de Contas para classificá-los como insanáveis ou 
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não, à luz da redação do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90, sem que isso configure usurpação de 

sua competência. Ressalte-se que se está de acordo, neste momento, apenas com a 

possibilidade de análise dos julgados de prestações de contas para fins de enquadramento na 

referida hipótese de inelegibilidade, sem se discutir ainda a extensão de tal modalidade de 

controle. 

Foi possível inferir até agora que a discricionariedade administrativa não se relaciona 

com a atividade desempenhada pelos Tribunais de Contas, bem como que a utilização de 

conceitos jurídicos indeterminados nas normas que orientam sua atuação não cria uma 

margem de livre apreciação em seus julgamentos, uma vez que consistem em conceitos 

jurídicos indeterminados vinculados. A consequência disso é a possibilidade de controle 

judicial de seus atos, pois revelam simples casos de interpretação jurídica. 

Ocorre que, se é verdade que a Justiça Eleitoral pode controlar as irregularidades 

firmadas nos julgados dos Tribunais de Contas, com base na ideia de conceitos jurídicos 

indeterminados vinculados, é preciso problematizar a concepção dualística entre conceitos 

jurídicos indeterminados e determinados sob as perspectivas das mais atuais correntes 

filosóficas e epistemológicas sobre linguagem e conhecimento. 

De início, o paradigma filosófico liderado por Heidegger traz ao debate a participação 

do sujeito cognoscente na relação de conhecimento com os objetos, inaugurando a ontologia 

fundamental, de modo que para entender o universo é preciso estudar aquele responsável pelo 

ato de conhecer. Nesse plano, Álvaro Cruz
284

 esclarece que a “hermenêutica se torna 

existencial, pois a compreensão, a significação é um existencial, isto é, uma forma de abertura 

do Dasein para o mundo”.  

O reconhecimento da existência do ser na relação de conhecimento desmistifica alguns 

fetiches da metafísica sustentada por Kant e sua filosofia da consciência, que busca fundar 

uma racionalidade em que se enxerga o mundo fora dele. Os limites da filosofia kantiana 

escancarados pela abertura do Dasein para o mundo permite criticar a noção de linguagem 

como representação, paradigma que ainda se esconde por trás das distinções de conceitos 

jurídicos determinados e determinados. 

Com a famigerada virada linguística, guindada principalmente por Wittgenstein, a 
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própria linguagem foi problematizada e virou alvo de questionamentos que põem em cheque o 

representacionismo e a tradicional concepção aristotélica de verdade por correspondência, 

segundo a qual uma premissa seria verdadeira na medida em que o objeto descrito 

corresponder à sua ideia. Os conceitos passam a fazer parte de uma charada em um jogo de 

linguagem, aliado a um evento que se dá no acontecer
285

. 

O giro linguístico, portanto, oferece novos horizontes à distinção, até então estanque, 

propagada entre conceitos determinados e indeterminados, a partir da compreensão de que 

nenhum conceito é plenamente determinado, sempre variando o grau de determinação 

conforme o caso concreto. É o que Álvaro Ricardo de Souza Cruz
286

 denuncia em decorrência 

da superação do paradigma representacionista: 

Um conceito determinado é uma noção que se supõe eternamente estática, rígida, 

enquanto um “conceito indeterminado”, jamais, em tempo algum, poderá vir a ser 

determinado. Ele é determinado enquanto um ser indeterminado. Logo, tanto a noção 

de que um conceito seja determinado ou aquela pela qual um conceito é 

indeterminado são puro fetiche da Metafísica que domina o paradigma da 

representação, que se dá na representação de um signo ou uma expressão de 

linguagem. 

Considerando que as palavras não carregam um sentido prévio, não há uma objetividade 

pura entre os fatos da vida e palavras rigidamente antepostas para descrevê-los. Na verdade, 

sabe-se que depende mais do intérprete atribuir o sentido às palavras que lhe aparece como 

mais adequado no jogo de linguagem, com base nas suas experiências anteriores, pré-

compreensões e contextos. Não existem essências a serem descobertas por detrás dos 

conceitos a serem revelados pelo intérprete, visto que este participa e influencia a construção 

dos sentidos. Daí por que umas das principais consequências do giro linguístico é a 

relativização da objetividade da linguagem. 

A consequência imediata desse novo horizonte é a inadequação em se admitir uma 

concepção mentalista de linguagem, na qual haveria simples mediação entre o conceito e o 

objeto, não obstante ainda amplamente utilizado pela doutrina. Além de Eros Grau, conforme 

já comentado acima, a ideia de representação também é reproduzida por autores consagrados, 

a exemplo de Celso Antônio Bandeira de Mello
287

, quando afirma que “palavra é signo e 

signo é referencial; é algo que se remete ao referido”. A desmistificação da linguagem como 

representação acarreta na superação da suposta dualidade entre conceitos jurídicos 

determinados e indeterminados e reforça a necessidade de racionalização da interpretação. 
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Não é porque as palavras não tenham um sentido a priori que elas possam significar 

qualquer coisa. Por mais óbvio que tal afirmação possa parecer, quando se transportam essas 

breves digressões epistemológicas para o campo da ciência do direito, mais precisamente para 

o estudo da hermenêutica, a atual compreensão que vem sendo empregada à matéria justifica 

a advertência. Nesse sentido, Lenio Streck
288

 pondera: 

(…) quando se popularizou a assertiva de que texto não é igual a norma e que a 

norma é o produto da interpretação do texto, nem de longe quer dizer que o texto não 

vale nada ou que norma e texto sejam “coisas à disposição do intérprete”, ou, ainda, 

que o intérprete possui arbitrariedade para “fixação da norma” (sentido do texto); 

[…] se texto e sentido do texto não são a mesma coisa, tal circunstância não implica 

a afirmação de que estejam separados (cindidos) ou que o texto contenha a própria 

norma, mas sim, que apenas há uma diferença (ontológica) entre os mesmos; é 

preciso compreender que a norma é o texto em forma de enunciados, em que o 

conteúdo veritativo não é nada mais do que a dimensão predicativa, isto é, aquilo 

que se diz sobre ele; (...) 

Ainda no campo epistemológico, a intersubjetividade entre os que participam do 

diálogo permite convencionar sentidos aceitáveis ou não para cada palavra, quando devem ou 

não ser utilizadas, sempre de acordo com o contexto, pois somente a partir do caso concreto 

será possível ter algum padrão de acerto ou adequação do uso da linguagem, uma vez que, 

como dito, não há sentido nas palavras previamente ou fora da realidade. Portanto, trazer para 

a ciência jurídica as atuais correntes filosóficas sobre linguagem demanda uma nova 

compreensão sobre a interpretação jurídica e o conceito de discricionariedade judicial que 

prevalece na hermenêutica. Segue crítica de Álvaro Cruz
289

 sobre a ideia de 

discricionariedade apregoada por Kelsen: 

Dizer ao fim de uma discussão que “esse é meu ponto de vista e você que fique com 

o seu” é a admissão mais clara de que a própria hermenêutica está sendo tratada 

metafisicamente como um conjunto de modos de interpretação do sujeito kantiano 

que conheço o mundo, ou seja, como técnicas distintas de acesso a um texto. Se isso 

se concebe em um jogo social para evitar uma “briga”, Heidegger rejeita essa 

postura que, a seu ver, representa um entregar-se à Metafísica. A discussão tem fim 

porque não há mais fundamento, pois se o fundamento é o ego de cada um, nenhuma 

verdade poderá surgir daí. O relativismo e o niilismo irracionalista passam a 

dominar a Ciência pela impessoalidade! 

Persistir na hermenêutica a possibilidade de várias respostas juridicamente possíveis 

para o mesmo caso, nos termos propostos por Kelsen, é a manutenção da metafísica e do 

relativismo na ciência jurídica. Conceber a hermenêutica como técnica, conforme leciona em 

sua Teoria Pura do Direito, significa coloca-la à disposição do intérprete, “disponível para a 
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escolha ou conveniência, como um prato de comida em um cardápio de um restaurante”
290

. 

Além disso, a própria noção de moldura normativa como suposto limite da interpretação se 

dissolve ante a problematização da linguagem e a derrocada do representacionismo. 

Logo, a única maneira de conciliar a ciência jurídica e a hermenêutica com os 

paradigmas contemporâneos da filosofia e da linguagem é a superação de uma 

discricionariedade judicial kelseniana, entendida como uma liberdade plena e incontrolável da 

interpretação judicial, em lugar de uma interpretação racional orientada pelo reconhecimento 

da existência de uma resposta correta. A hermenêutica que chancele várias respostas possíveis 

para o mesmo caso, além de não encontrar amparo na filosofia atual, inviabiliza a construção 

de parâmetros de controle judicial de atos interpretativos de outros Poderes.  

Em outras palavras, a condição de possibilidade de se admitir algum limite à 

intervenção judicial em atos desempenhados pelos Tribunais de Contas no exercício de uma 

jurisdição administrativa, oriundos de uma discricionariedade judicial (ou interpretativa), é o 

abandono da ideia de liberdade plena para interpretar nos termos kelseniano para trabalhar, 

então, com a existência de uma única resposta correta. As dificuldades para encontrá-la não 

devem justificar a manutenção de um modelo interpretativo metafísico e que prescinde de 

parâmetros para exercer o controle de atos jurisdicionais fora do Poder Judiciário. 

Álvaro Cruz
291

 enumera os principais problemas atinentes a uma resposta correta na 

ciência jurídica com base nos questionamentos sobre como encontrar a resposta correta 

(problema metodológico), como saber se a resposta correta foi encontrada (problema 

epistemológico) e se existe realmente uma resposta correta (problema ontológico).  

Quanto ao aspecto metodológico, impõe-se, antes de tudo, assumir que não existe 

método perfeito, pronto e acabado para tanto. Certo é que o método que trata a hermenêutica 

como uma série de técnicas de subsunção à disposição do intérprete e consubstanciam o 

representacionismo devem ser dispensadas em lugar de uma fenomenologia que traga o 

sujeito para a construção do sentido. 

Com a entrada do ser nesse cenário, passa-se a investigar o problema epistemológico, 

pois se sabe, na esteira do atual paradigma filosófico e linguístico, que não haveria como 

existir de antemão uma resposta correta esperando ser revelada. Ela sempre vai se apresentar 
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em um jogo de linguagem e em permanente construção, na medida em que não se trata de um 

ato, porém de um processo. Não é possível chegar à resposta correta, mas apenas caminhar na 

sua direção, que é orientada doravante com a problematização do sujeito na relação de 

conhecimento, trazendo consigo as reflexões éticas, morais para uma discussão que antes era 

velada. O que há, assim, é uma pretensão de correição. 

Por fim, o problema ontológico sobre saber se existe uma resposta correta se resolve 

com os fundamentos até aqui demonstrados, porquanto decorre da exigência da 

responsabilidade humana do discurso, cujo fundamento é antes existencial do que ético, sob 

pena de retornar ao racionalismo kantiano. Sem a verdade, “não há homem, não há rosto, não 

há face, não há nada”
292

. 

Expostas essas questões sobre a discricionariedade e conceitos jurídicos indeterminados 

à vista de firmar a necessidade de construir uma resposta correta como condição de existência 

de limites à Justiça Eleitoral no exame das decisões dos Tribunais de Contas, convém por em 

prática as diretrizes aqui propostas e analisar qual o caminho para se interpretar 

adequadamente a hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90. 

 

3.5 Pré-compreensão e Espinosa 

Explicou-se no tópico anterior que, com a hermenêutica existencial, o sujeito é trazido 

para o processo de construção do conhecimento, de modo que suas contingências agora 

também são questionáveis. A ruptura do representacionismo é a abertura do ser para seu 

universo. Com isso, pretende-se demonstrar agora o papel da pré-compreensão do ser na 

relação de conhecimento e a importante relação que a filosofia de Espinosa sobre ética e 

política traz para a interpretação correta da hipótese de inelegibilidade objeto deste estudo.  

Os conceitos jurídicos gozam de particularidades que os distinguem em relação aos 

demais conceitos. Em primeiro lugar, traduzem que “uma relação da vida é olhada 

juridicamente de uma determinada maneira”, explica Karl Engisch
293

. Para o pensador, “ele 

funciona como hipótese legal, à qual a regra de direito (a norma jurídica), liga consequências 

jurídicas”. Portanto, a questão nuclear da hermenêutica passa a ser estudar o processo 
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intelectivo que percorre a construção do conceito para que surtam as respectivas 

consequências jurídicas.  

A fim de oferecer subsídios que sustentem a conclusão deste trabalho, pretende-se 

estudar não os métodos e técnicas de interpretação dos enunciados jurídicos, mas os 

fundamentos da própria atividade interpretativa, enquanto pressuposto lógico necessário à 

aplicação da norma
294

. Karl Larenz
295

 entende o interpretar como “uma atividade de mediação 

pela qual o intérprete compreende um texto, que se lhe tinha deparado como problemático”. 

Ao lado da definição de Larenz, merece ser transcrita a conceituação de Karl Engisch
296

 a 

partir de sua finalidade: 

(…) a tarefa da interpretação é fornecer ao jurista o conteúdo e o alcance (extensão) 

dos conceitos jurídicos. A indicação do conteúdo é feita por meio duma definição, ou 

seja, pela indicação das conotações conceituais (espaço fechado é um espaço que...). 

A indicação do alcance (extensão) é feita pela apresentação de grupos de casos 

individuais que são de subordinar, quer dizer, subsumir, ao conceito jurídico. 

 Os ensinamentos de Karl Larenz e Karl Engisch sobre a interpretação se 

complementam e servem como ponto de partida para a compreensão da participação do 

sujeito do processo interpretativo sob a perspectiva da atividade de mediação de sentidos na 

definição do conteúdo e alcance dos conceitos jurídicos que hão de ser interpretados. A 

mediação suscitada por Larenz não representa o mentalismo kantiano, mas remete ao círculo 

hermenêutico de Heidegger, simplificadamente entendido como a atividade “circular” do 

intérprete de pôr à prova o sentido da frase previamente esperado por ele em relação a cada 

palavra no conjunto do texto para, a partir daí e conforme o caso, retroceder ao significado 

inicial da palavra e retificar, quando for preciso, sua compreensão de modo a resultar numa 

concordância o mais coerente possível. 

A disposição do sujeito em admitir a retificação do sentido prévio que imagina ser o 

correto do texto é ponto fundamental e condição de possibilidade de uma interpretação 

científica, sob pena de o círculo se transformar em mera tautologia. O processo interpretativo 

de ir e vir no sentido das palavras há de ser assimilado sob o ângulo do falsificacionismo 

crítico de Karl Popper, eis que parte da premissa da falibilidade do conhecimento com base na 

metodologia da tentativa e erro, calcado na argumentação racional. 

Se o intérprete parte para a interpretação de um texto sem inclinação alguma para a 
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retificação do sentido previamente imaginado, não há, na verdade, interpretação, pelo menos 

do ponto de vista científico, mas apenas dogmatização do conhecimento. A possibilidade de 

retificação do conhecimento é o que o torna científico
297

. 

Por isso, só pode haver interpretação caso haja pré-compreensão. Lenio Streck
298

 

contrapõe o discurso procedimental-argumentativo de Habermas em oposição à ideia de 

“imparcialidade” e condições ideais de fala dos interlocutores para alcançar um resultado, na 

medida em que “cada um já vem de um lugar de compreensão, que é a pré-compreensão”. 

Ninguém pode conhecer ou oferecer sentido a textos sem nenhuma percepção anterior ao que 

pretende interpretar, por razões epistemologicamente óbvias, razão pela qual Karl Larenz
299

 

adverte que “sem uma tal pré-compreensão, tanto num como outro aspecto, seria difícil, ou de 

todo impossível, formar-se uma conjuntura de sentido”. Apenas existe círculo hermenêutico 

caso o intérprete disponha de alguma pré-compreensão sujeita à problematização. Eis, então, a 

conexão que une a interpretação ao hermeneuta e que justifica o porquê de trazer Espinosa 

para o problema: 

Quanto mais longa e pormenorizadamente alguém se ocupa de uma coisa, quanto 

mais profundamente nela tenha penetrado, tanto mais rica será a sua pré-

compreensão, tanto mais cedo se formará nele uma adequada conjectura de sentido e 

tanto mais rapidamente se concluirá o processo do compreender
300

. 

A importância da pré-compreensão na cadeia interpretativa reside principalmente no 

sentido de que se, por um lado, quem não dispõe de uma pré-compreensão sobre alguma coisa 

não tem condições de interpretar algo, por outro, quanto mais pré-compreensões dispuser 

sobre a coisa que pretende interpretar, a riqueza e profundida de sua pré-compreensão 

permitirá naturalmente uma mais adequada formulação dos sentidos do que se busca 

compreender. Em outras palavras, o estudo da realidade que se almeja interpretar oferecerá os 

horizontes de sentidos que serão testados no processo interpretativo. Evidentemente, a 

pobreza na pré-compreensão da coisa interpretada dificultará a construção dos sentidos 

apropriados. 

Estende-se a importância da pré-compreensão não apenas ao direito em si, ou à 

linguagem, “mas também a contextos sociais, às situações de interesses e às estruturas das 

relações da vida a que se referem às normas jurídicas”
301

. Aqui reside, portanto, a contribuição 
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que se pretende apresentar com base no pensamento de Baruch de Espinoza, no que concerne 

ao estudo da moralidade e da vida social política, a fim de alargar o horizonte da pré-

compreensão que deve dispor o jurista que for interpretar o art. 1
o
, I, “g”, da Lei nº. 64/90. 

As relações fáticas subjacentes ao texto (sociais, políticas, econômicas, por exemplo) se 

afiguram indissociáveis da interpretação da norma e geralmente seu desconhecimento impede 

a devida compreensão do jurista que carece da identificação de tais aspectos. É nesse 

momento que se revela a importância do pensamento espinosiano quanto à política e à ética. 

O art. 1
o
, I, “g”, da LC nº. 64/90 foi examinado no intuito de se demonstrar que a ofensa 

à moralidade e à probidade administrativa é a condição indispensável para configuração da 

referida hipótese de inelegibilidade. Sua constatação deve emergir da análise das contas 

públicas desaprovadas pelos Tribunais de Contas por meio de sua subsunção à Lei de 

Improbidade Administrativa (Lei nº. 8.429/1992). 

O giro linguístico consolidou o paradigma segundo o qual as palavras não carregam 

sentidos prévios e sempre devem ser examinadas em um jogo de linguagem para se 

determinar seu significado no caso concreto. Por não haver objetividade na linguagem, a 

determinação do sentido das palavras se opera por meio do círculo hermenêutico, o que 

justifica a essencialidade e a importância da pré-compreensão, que, por sua vez, quanto mais 

rica e aprofundada for, mais adequado será o juízo formulado. 

As premissas até aqui enunciadas permitem analisar criticamente as afirmações de 

Djalma Pinto
302

 sobre a Lei Complementar nº. 135/2010 (Lei da “Ficha Limpa”) a respeito de 

seu fundamento e finalidade: 

A lei não pode ser criada por delinquentes que afrontam o Código Penal. Deve ser 

produzida por personalidades superiores como, aliás, ensinaram os gregos nos 

tempos áureos de sua civilização: (…) Essa compreensão de que quem exerce o 

poder político deve ser pessoa superior, despida de ambição mesquinha, sem 

propensão para apropriar-se de bens públicas, enfim, um educador, precisa ser 

propagada, com urgência, em todos os lugares da nossa República. 

Apesar de se referir a uma hipótese de inelegibilidade diversa, fundada na condenação 

por tipos previstos no Código Penal, a citação merece ser transcrita principalmente porque 

evidencia a concepção do que a doutrina atualmente imagina sobre a conduta necessária 

àqueles que visam a exercer o poder político: “pessoa superior”, inspirada no moralismo 

grego. Quem não ostentar a qualidade superior que o habilite como um “educador” deve ser 
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expurgado do processo eleitoral. 

A visão do autor pode ser explicada por Matthew Flinders, que percebeu a contraditória 

situação de no Século XXI o triunfo da democracia estar acompanhado da desconfiança e 

descrédito generalizado nos políticos. Embora as pessoas possuam um grande apego aos 

princípios da democracia, ao mesmo tempo, parecem ter perdido a fé na sua aplicação prática. 

Flinders
303

 chama a atenção para a diferença crucial entre ceticismo sadio e cinismo 

corrosivo. Enquanto o primeiro conceito sugere uma dose de cautela necessária sobre risco de 

que alguns indivíduos que estão no poder tendem a abusá-lo, o segundo está relacionado a um 

fatalismo acerca das qualidades intrínsecas do regime, que está ligado quase que 

inevitavelmente à sensação de fracasso. 

Posto o cenário, é inevitável que a contradição remeta ao que Baruch de Espinosa
304

 

escreveu ainda no Século XVII sobre a política, mais atual do que nunca, cuja importância 

merece transcrição: 

Os filósofos concebem os afetos com que nos debatemos como vícios em que os 

homens incorrem por culpa própria. Por esse motivo, costumam rir-se deles, chorá-

los, censurá-los ou (os que querem parecer os mais santos) detestá-los. Creem, 

assim, fazer uma coisa divina e atingir o cume da sabedoria quando aprendem a 

louvar de múltiplos modos uma natureza humana que não existe. Com efeito, 

concebem os homens não como são, mas como gostariam que fossem. De onde 

resulta que, as mais das vezes, tenham escrito sátira em vez de ética e que nunca 

tenham concebido política que possa ser posta em aplicação, mas sim política que é 

tida por quimera ou que só poderia instituir-se na utopia ou naquele século de ouro 

dos poetas, onde sem dúvida não seria minimamente necessária. Como, por 

conseguinte, se crê que em todas as ciências que não têm aplicação, mormente a 

política, a teoria é discrepante da prática, considera-se que não há ninguém menos 

idôneo para governar uma república do que os teóricos ou filósofos. 

As palavras do filósofo divergem diametralmente do que foi exposto sobre a concepção 

que vem sendo propagada a respeito dos atributos necessários daqueles que pretendem 

ingressar na vida política. Este contraponto merece, pois, ser melhor explorado como caminho 

que ajude a superar, ou pelo menos amenizar, a contradição entre a demonização da política e 

a santificação da democracia.  

Nesse sentido, Espinosa
305

 sacramenta que “as causas e fundamentos naturais do estado 

não devem pedir-se aos ensinamentos da razão, mas deduzir-se da natureza ou condição 

comum dos homens”. Assim, de acordo com esse pressuposto, segundo o qual a sociedade 
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deve deduzir suas regras de convivência a partir da natureza humana, a perspectiva 

espinosiana sobre moralidade e política são fundamentais para propor o deslinde do problema 

ora enfrentado. 

Ao tratar do Direito Natural, Espinosa
306

 aprofunda o porquê da afirmação acima citada, 

por meio da concepção de que “os homens são conduzidos mais pelo desejo cego do que pela 

razão, e, por conseguinte, sua potência ou direito natural deve definir-se não pela razão, mas 

por qualquer apetite pelo qual eles são determinados a agir e com o qual se esforçam por 

conservar-se”. A premissa de que os homens são mais pautados pelas paixões do que pela 

razão é o ponto inicial para o desenvolvimento de sua teoria sobre política. Para Espinosa, os 

sentimentos humanos como inveja, ódio, cobiça, raiva, amor, glória, esperança são atributos 

indissociáveis da natureza humana e devem, por isso, serem encarados não como vícios, mas 

como propriedades naturais, assim como o frio e o calor o são na natureza. Apesar de 

incômodos, são necessários e tem causas certas. Por conseguinte, Espinoza se abstém de 

detestá-los ou procurar bani-los, mas apenas compreendê-los. 

Ainda que ousada a concepção de Espinoza, sobretudo diante de tempos que a 

moralidade é encarada como uma virtude indispensável do homem político, suas ideias não 

devem ser interpretadas como negligência ou descompromisso com a vida pública. A 

aceitação da condição humana não importa, nem de longe, em conformismo com os 

problemas sociais, mas é o primeiro passo para tentar verdadeiramente compreendê-los e 

buscar soluções concretas e compatíveis com a existência humana.  

A grandeza dessa premissa é analisada por Antônio Damásio, para quem a importância 

dos fatos biológicos no sistema espinosiano é imensa, motivando reflexões sobre sua filosofia 

à luz dos postulados da neurobiologia. É essencial compreender a dinâmica dos sentimentos e 

das emoções
307

 segundo a neurobiologia, uma vez que “o êxito ou o fracasso da humanidade 

depende em grande parte do modo como o público e as instituições que governam a vida 

pública puderem incorporar essa nova perspectiva da natureza humana em princípios, 

métodos e leis”
308

, a fim de reduzir o sofrimento humano e engrandecer seu florescimento, o 
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que ocorre, ainda que implicitamente, no pensamento de Espinosa. Sobre a ciência das 

emoções e dos sentimentos, a concepção espinosiana que os considera indissociáveis da 

construção de uma ética é aplaudida por Damásio
309

, dada sua importância regulatória e 

evolutiva na preservação do ser humano.  

Desse modo, o pensamento político fundado no direito natural espinosiano, conforme 

analisa Marilena Chauí
310

, enseja “duas determinações que, se não forem ignoradas pelos 

agentes políticos, podem servir-lhes de guia para a manutenção da forma originária do corpo 

político e, sobretudo, podem evitar o risco da tirania”. Tratam-se da vontade de não ser 

governado, mas a todos governar, e a inclinação natural à transgressão. Disso conclui 

Marilena Chauí
311

: 

Essas duas determinações do direito natural fazem com que a política que “se 

institucionaliza da melhor maneira” no momento de sua instauração seja aquela que 

não negligencia essas lições da experiência e que por isso não tenta legislar tudo 

aquilo que nem o medo nem a esperança possam impedir que os homens façam, isto 

é, que não tente impor a lei ao que não pode suportar o peso da lei. É impossível, 

escreve Espinoza, uma legislação que imponha amar o que se odeia, odiar o que se 

ama e, sobretudo, renunciar ao direito de julgar, ao qual a massa jamais renuncia, 

mesmo que só possa exercê-lo em certos regimes. 

Em suma, resulta do reconhecimento da natureza humana como pilar da ética que a 

ciência jurídica não pode ignorar a experiência a ponto de contrariar o papel das emoções e 

sentimentos humanos, sob pena de absoluta ineficácia. O papel da razão em Espinosa não é 

aniquilar as paixões humanas, mas combater as emoções negativas, que, por sua vez, só 

podem ser controladas ou neutralizadas por uma emoção mais forte e positiva, o que deve ser 

conseguido por meio do raciocínio e do esforço intelectual
312

. Mesmo os homens mais 

racionais não dispensam as paixões, pois fazem parte da condição humana e delas é 

impossível se afastar por completo. 

Damásio explica as razões que o aproximaram de Espinosa na condução de sua pesquisa 

sobre neurociência mediante uma citação envelhecida do autor da proposição 18 da parte IV 

da Ética, segundo a qual “o primeiro fundamento da virtude é o esforço (conatum) de 

preservar o self individual, e a felicidade consiste na capacidade humana de preservar o 

self”
313

. Nela residiriam os fundamentos de um sistema comportamental ético que são 

essencialmente biológicos e, por isso, “são fundamentos que resultam de uma descoberta 
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baseada em observações da natureza humana, e não nas revelações de um profeta”
314

. A 

preservação individual enquanto virtude não carrega uma conotação individualista, na medida 

em que é apoiada por fatores biológicos que vinculam a necessidade de manter a si à 

necessidade de ajudar os outros a se manterem. Isto é, o princípio ético fundamental da 

autopreservação depende da preocupação de preservar o outro. 

A coletivização dos afetos individuais com os sociais passa a ser a tarefa primordial da 

política, pois é por meio dela que se institucionalizam os conflitos afetivos, conforme pontuou 

Marilena Chauí. E o termômetro capaz de equilibrar o modo de ser dos indivíduos (ingenium) 

em sociedade são as instituições, fundando uma dimensão republicana e materialista da vida 

social, eis que é “pelas instituições que a Cidade se torna capaz de afirmar o seu ingenium, 

mesmo quando indivíduos ou grupos não se enquadram naquilo que é estabelecido pelo 

mesmo”
315

. É por essa razão que o norte ético se estabelece na Cidade, por meio da contenção 

das paixões que contrariem a existência humana e a fruição do convívio coletivo. Damásio
316

 

compara a lógica espinosiana como extensão de mecanismos homeostáticos, segundo a 

aplicação de convenções e regras éticas enquanto dispositivos regulatórios como o 

metabolismo e os apetites, a fim de gerar um equilíbrio do processo da vida que vise à 

sobrevida e ao bem estar.  

Reverte-se a lógica que demanda a conscientização moral dos cidadãos para que se 

elevem ao patamar de eticamente livres por meio da racionalização das condutas que 

subordinem às paixões para escolher o bem no lugar do mal
317

.  No Breve Tratado, de 1660, o 

Capítulo X trata explicitamente do que são bem e mal, de sua relação de existência não com a 

natureza, mas com a razão humana, ou seja com os entia ratione. Assim como a bondade de 

Pedro e maldade de Judas não se encontram fora de Pedro e de Judas, respectivamente, é de 

concluir-se que “o bem e o mal não são coisas nem ações que existam na Natureza”
318

. É com 

tal firmeza que Espinosa atribui materialidade ao seu sistema filosófico para a defesa da 

liberdade e segurança de todos com base na lei fixa a “congregar as forças de todos para 

formar como que um só corpo, o corpo da sociedade”
319

.  
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Da mesma forma, a neurociência visualiza a relação entre bem e mal na natureza, cuja 

transposição de Espinosa para a biologia se dás segundo Damásio, na compreensão de que “os 

bons objetos são aqueles que levam, de forma previsível e sustentável, aos estados de alegria 

que reforçam o poder e a liberdade de ação”
320

, ao passo que os maus são aqueles que 

provocam o oposto. Em outras palavras, “o bem e o mal são sinônimos do útil e do 

prejudicial”
321

, respectivamente, o que, conforme Damásio, explica-se devido aos indivíduos 

serem estruturados biologicamente a sobreviverem de forma agradável em vez de sobreviver 

com dor, implicando contratos sociais e políticos que incorporem as características biológicas 

de concordância por força do sucesso das populações cujos cérebros aprimoraram os 

comportamentos cooperativos.  

Ao seu pensamento opõe-se frontalmente o universalismo moral kantiano, que 

fundamenta parâmetros de avaliação de condutas, extraído na exclusividade humana. Não 

obstante outras críticas dirigidas ao sistema filosófico de Kant já mencionadas no tópico 3.4, 

Espinosa refuta a moral kantiana contrariando o caráter sagrado e inarredável da lei moral
322

, 

porquanto resulta de um procedimento formal (imperativo categórico) que visa à 

universalização das máximas que orientam a conduta dos indivíduos. 

Demais, com a rejeição da ética de Espinosa a qualquer qualificação moral do bem e do 

mal, inaugura-se uma preciosa distinção para a democracia e para a tolerância – a ser, claro, 

aplicada necessariamente por quem decide os destinos dos outros, ou seja, os juízes. A 

distinção mencionada consiste na concepção ética “fundada na imanência dos modos de 

vida”, a qual se distingue “de uma percepção moral, que se estrutura sobre uma perspectiva 

transcendente de valores”
323

. Inexiste, portanto, qualquer rastro do pensamento idealista que 

se seguirá na filosofia de Espinosa. 

A grande conclusão apontada sobre a ética espinosiana para o escopo deste trabalho é a 

fundação institucional da liberdade com base em uma dimensão radicalmente imanente, em 

oposição ao voluntarismo moralista, que pressupõe a necessidade de difusão de virtudes 

morais universais
324

. A ética se desvincula da obediência incontestável ao dever, orientando-se 

pela lógica do que é útil ou prejudicial à preservação individual, que só se satisfaz em 
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coletividade. 

Transpondo o pensamento de Espinosa para a interpretação do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 

64/90, é imperativa a necessidade de se afastar a dimensão transcendental da moralidade 

como norte na aplicação da inelegibilidade em análise. Como visto no subtópico 2.4.7, a 

violação à moralidade é o traço fundamental para configuração da hipótese de inelegibilidade 

cuja caracterização se materializa nos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa 

(Lei nº. 8.429/92).  

Para evidenciar a problemática de uma concepção de moralidade que oriente a 

caracterização das condutas estipuladas pela Lei nº. 8.429/92, veja-se trecho da sentença na 

impugnação de registro de candidatura nº. 2802, oriunda de Alcântaras/CE, nas eleições 

municipais de 2012, que indeferiu o registro de candidatura do ex-gestor, nos termos abaixo 

transcritos: 

Com efeito, não há como negar que o impugnado incide na inelegibilidade prevista 

no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar n. 64/90, com a nova redação que 

lhe deu a Lei Complementar n. 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), pois a irregularidade 

consistente na falta de prestação de contas denota, sem dúvida, uma conduta 

omissiva grave, contrária do interesse público e malfere princípios constitucionais 

relacionados à Administração Pública, ainda que não indique, por si só, malversação 

de dinheiro ou de outros valores públicos. É certo, portanto, que a irregularidade em 

foco é de natureza insanável e configura ato doloso de improbidade administrativa. 

A bem da verdade, o ato (ou fato) de "não prestar contas" - no meu sentir - é tão 

grave ou mais do que prestá-las sob o risco de ser detectada alguma irregularidade 

insanável por parte do órgão competente, uma vez que este, naquela hipótese, sequer 

teria a possibilidade de analisá-las e de descobrir, então, a prática de eventuais atos 

que tenham causado dano ao erário ou ensejado o enriquecimento ilícito do gestor 

que ordenou as despesas. Ora, quem ordena despesas com o dinheiro público, seja 

por dois meses, duas semanas ou duas horas à frente do comando de um instituição 

pública (presidência da câmara legislativa ou prefeitura, por exemplo) tem o dever 

de prestar contas da sua gestão, até porque em qualquer desses lapsos temporais ou 

noutros ainda mais exíguos é possível que possa causar um dano gravíssimo ao 

erário público ou enriquecer-se ilicitamente.
325

. 

O juízo da primeira instância considerou que a falha apontada no julgamento do 

Tribunal de Contas consistente na “falta da prestação de contas” seria capaz de configurar a 

irregularidade insanável suficiente para caracterização da hipótese de inelegibilidade. Com 

efeito, na decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que desaprovou 

as contas do pretenso candidato, restou consignado o “não envio da prestação de contas de 

gestão no período em análise, contrariando o art. 2º da IN de nº. 03/97 desta Corte de 

Contas”
326

. Nesse caso, o autor da impugnação do registro do candidato foi o Ministério 
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Público, que sustentou a tipificação da irregularidade no art. 11, II da Lei nº. 8.429/92, que 

caracteriza como improbidade administrativa “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 

ato de ofício”. 

No subtópico 2.4.7, discorreu-se sobre a fragilidade do enquadramento de condutas 

como improbidade administrativa com base no referido dispositivo legal, dada sua vagueza 

que oferece margem a um elevado grau de subjetivismo ao intérprete. Mesmo assim, o juiz 

não fez referência expressamente em sua fundamentação, segundo se transcreveu, à Lei de 

Improbidade Administrativa para declarar e inelegibilidade do candidato. Na verdade, apenas 

pontuou que em seu “sentir”, a ausência de prestação de contas é tão grave ou mais do que a 

prestação irregular. 

Assim, revela-se com clareza o caráter metafísico da motivação que alude ao sentimento 

pessoal do magistrado como critério de decisão e a violação abstrata ao interesse público e aos 

princípios constitucionais, o que remete à crítica do idealismo kantiano. Todavia, a 

irregularidade tida como suficiente para a declaração da inelegibilidade foi afastada pelo 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, com base na fundamentação a seguir exposta: 

Dessa forma, verifica-se que durante o período de 58 (cinquenta e oito) dias nos 

quais o pretenso candidato assumiu a Presidência da Câmara Municipal de 

Alcântaras, foram constatadas duas irregularidades: envio intempestivo da prestação 

de contas e dos disquetes do SIM. Analisando ambos os vícios aludidos, reputo 

afastada a inelegibilidade prevista na alínea “g”, I do art. 1º da LC 64/90. Trata-se de 

vícios sanáveis, que não configuram ato doloso de improbidade administrativa. 

Mesmo que de forma intempestiva, as contas de gestão e os disquetes do SIM foram 

enviados ao TCM, que, como órgão competente, analisou os atos praticados pelo 

recorrente enquanto gestor da Câmara Municipal, não detectando nenhum vício 

grave
327

. 

O cotejo entre as conclusões do juiz de primeira instância e o Tribunal recursal sobre o 

mesmo fato reputado como ímprobo (envio intempestivo da prestação de contas ao Tribunal 

de Contas dos Municípios) deu ensejo a duas interpretações distintas. Na sentença, um 

raciocínio moralista conduzia à conclusão genérica e subjetiva de que a falha configurava ato 

doloso de improbidade administrativa, por traduzir violações a princípios da Administração 

Pública, não obstante careça de uma fundamentação que justifique a relação entre suas 

premissas e conclusões. Já no acórdão que reformou a sentença, assentou-se que a natureza do 

vício não é grave a ponto de atrair a inelegibilidade em questão, visto que o envio 

intempestivo da prestação de contas permitiu que o Tribunal de Contas dos Municípios 

analisasse os atos de gestão do candidato e concluísse pela inexistência de vícios graves. 
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Aliás, o próprio relator dos embargos de declaração apresentados no recurso de revisão 

interposto no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios, cujos fundamentos foram 

expressamente referidos no Acórdão do TRE/CE
328

, ponderou sobre a razoabilidade de se 

apenar com mais rigor o gestor que somente havia exercido a função pública por 58 

(cinquenta e oito) dias: 

Por todo o exposto, esta Relatoria observando que o Interessado respondeu pelos 

atos de gestão da Câmara Municipal de Alcântaras, pelo curto período de 58 dias, 

em sintonia com o princípio da razoabilidade, acata a entrega da documentação no 

período revisional, contudo mantém a multa aplicada no valor de R$ 1.064,10 (um 

mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), observando a intempestividade da 

remessa da Prestação de Contas de Gestão, o qual não pode eximir-se.  

 Sobressai, dessa forma, o patente antagonismo entre uma dimensão transcendental de 

violação à moral pautada pela ofensa a princípios jurídicos em oposição à dimensão imanente, 

que assenta não existir vício grave no atraso por si só na prestação de contas, pois o 

descumprimento de imperativos principiológico (transcendentais) não ofenderia a moralidade 

a ponto de tornar o candidato inelegível.  Uma concepção espinosiana, que enxerga a 

realidade e a condição humana como premissa de seu sistema ético, revela o radicalismo da 

orientação adotada na sentença posteriormente reformada, uma vez que permite concluir, dada 

a refutação abstrata das ideias de bem e mal, que a irregularidade constatada não lesiona a 

dimensão concreta da moralidade necessária a afastar um cidadão da vida pública. 

Controvérsia no mesmo sentido se apresentou no julgamento do registro de candidatura 

nº. 38747, procedente de Guaiúba/CE, que também reconhece como configurada a 

inelegibilidade em razão das irregularidades presentes na desaprovação de contas da ex-

Presidente da Câmara Municipal: 

Do julgamento da Corte de Contas, restaram como irregularidades da gestão (...): a) 

a não encadernação dos livros Razão, Diário e Caixa; b) a ausência de estoque de 

materiais; e c) a ausência de tombamento de alguns bens móveis do patrimônio da 

Câmara Municipal, além da inconsistência entre as anotações no livro de 

tombamento e na relação impressa dos bens patrimoniais (Acórdão n° 1710/2011 - 

fl. 67/73). 

Esses vícios não podem ser tidos como meras irregularidades, especialmente, os que 

respeitam à prática de não manter materiais no almoxarifado, adquirindo-os, 

exclusivamente, para consumo e à prática de não tombar os bens móveis da Câmara 

Municipal e manter desatualizado o inventário desses bens. Vale anotar que o último 

registro do Livro de Tombamento datava de 25 de janeiro de 2005, enquanto a 

relação impressa apontava bens adquiridos até 1° de janeiro de 2007 (fl. 59/66). Tais 

irregularidades configuram ato de improbidade administrativa (artigo 10, inciso X 

da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992): (...) Não se pode olvidar, ainda, que, em 
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razão das práticas da impugnada, é possível ter ocorrido o perdimento, a dilapidação 

ou o desaparecimento de bens, o que, por óbvio, pode causar prejuízo ao erário 
329

. 

Aqui, a magistrada expressamente enquadrou as irregularidades constatadas pelo 

TCM/CE no art. 10, X da Lei nº. 8.429/92, que prevê a tipificação de improbidade 

administrativa por “agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no 

que diz respeito à conservação do patrimônio público”. São elas a não encadernação dos 

livros Razão, Diário e Caixa, a ausência de estoque para materiais e o não tombamento de 

alguns bens móveis da Câmara Municipal. Importante observar que a juíza assentou que, 

devido à conduta da ex-gestora, “é possível ter ocorrido o perdimento, a dilapidação ou o 

desaparecimento de bens, o que, por óbvio, pode causar prejuízo ao erário”.  

Sua fundamentação aduz à mera possibilidade de haver prejuízo ao erário, baseada em 

suas elucubrações, pois, segundo a magistrada, seria possível que houvesse ocorrido alguma 

perda, dilapidação ou desaparecimento de bens, sendo dispensável sua comprovação para fins 

de improbidade administrativa. Mais uma vez, a dimensão kantiana de moralidade se destaca 

a partir do apego à obediência cega ao dever (norma), desconectado da realidade. Porém, essa 

decisão foi reformada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará
330

, segundo 

entendimento do plenário que não vislumbrou ato de improbidade na conduta examinada: 

No caso vertente, as falhas detectadas, a saber, não encadernação dos Livros Razão, 

Diário e Caixa; ausência de estoque de materiais, bem como ausência de 

tombamento de alguns bens móveis, a meu sentir, não se justificam como 

irregularidades insanáveis, mas o que entendo existir meras irregularidades 

dissociadas do ato de improbidade administrativa, e nomeadamente, sem potencial 

para atrair a inelegibilidade prevista na alínea “g”, do inciso I, do art. 1º da LC 

64/90
331

. 

Embora a fundamentação não aduza explicitamente a uma concepção imanente de ética, 

haja vista, inclusive, a referência ao “sentir” (novamente) do magistrado, a descaracterização 

das irregularidades como atos de improbidade administrativa aponta um novo juízo a respeito 

da  lesividade da conduta necessária ao seu enquadramento como improbidade administrativa, 

distinto da sentença recorrida que afastou uma candidata do pleito municipal pela não 

encadernação de livros contábeis, ausência de estoque e não tombamento de alguns bens. O 

confronto mais uma vez trazido à discussão mediante uma sentença que indeferiu o registro 

de candidatura de um cidadão contra o qual pesava uma desaprovação de contas supostamente 

por atos de improbidade administrativa traduz tanto a subjetividade que impera em decisões 
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desse viés, como um distanciamento de uma análise objetiva e imanente da Lei de 

Improbidade Administrativa. 

É por isso que, distante da certeza da moral – e de todas fáceis certezas não apreendidas 

pela liberdade da razão –, deve o art. 14, §9º da Constituição da República (fundamento da 

inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90) ser analisado sem, 

consequentemente, correr o risco de ser disputado e dilacerado pelo próprio corpo social que 

se propôs a reger. Ao contrário: livre das amarras metafísicas, o texto normativo poderá 

pacificar qualquer sociedade na certeza de sua aplicação a todos, em quaisquer circunstâncias. 

Entenda-se essa pacificação como a satisfação – a hilaritas de Espinosa – decorrente do afeto 

da alegria de se ter, em sociedade, a vida regrada da mesma maneira para todos.  

Além de sua primeira dimensão pessoalista e religiosa, para Espinosa “a ordem moral 

nasce no intervalo cavado entre a recusa da ordem da vida comum e o desconhecimento da 

ordem da natureza, intervalo que, como insistirá a Ética, tende a ser preenchido pelo discurso 

normativo do moralista e do teólogo, que imaginam o homem fora da ordem natural”
332

. 

Percebe-se que o encadeamento entre moral e religião, aqui recusado com base na filosofia 

espinoseana, não apenas resta comprovado em diversos julgamentos sobre a vida pregressa 

dos candidatos a partir da rejeição de contas públicas, como, para depois de sua constatação, 

implica a fragilidade de argumentação jurídica desenvolvida nesta base, exatamente por 

afastar os elementos objetivos do concreto. E este ainda permanece o desafio de se construir 

uma democracia, livre dos emocionalismos, moralismos e paixões, que em nada garantem a 

felicidade da convivência; esta última somente garantida pela elaboração e feitura das leis 

sobre a boa razão. 

 

3.6 Limites do controle 

Diante de tudo que foi exposto, é possível agora propor alguns parâmetros que orientem 

a Justiça Eleitoral no exame das decisões dos Tribunais de Contas na declaração de 

inelegibilidade fundada no art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90. Apenas para efeitos didáticos, haja 

vista tudo que se apontou neste trabalho no que concerne a críticas epistemológicas inerentes 

às classificações, estipulam-se duas espécies de limites que deverá a Justiça Eleitoral 
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considerar: uma dimensão objetiva, que diz respeito a fatores externos e formais da decisão 

dos Tribunais de Contas, e outra subjetiva, quanto ao seu conteúdo. 

O raciocínio delineado no primeiro capítulo buscou, em suma, definir a natureza 

jurídica da atividade desenvolvida pelas Cortes de Contas, concebida neste trabalho como 

função de controle externo desempenhado por meio de uma jurisdição administrativa. 

Enquanto órgão com autonomia de envergadura constitucional, é competente para exercer seu 

autogoverno, em decorrência do art. 73 da Constituição Federal, que remete ao art. 96, 

cabendo-lhe organizar internamente a forma pela qual será exercida sua competência no 

controle externo dos agentes públicos. 

Da natureza de suas decisões existe um núcleo que consiste na função típica 

desempenhada pelos Tribunais de Contas que não pode ser substituída ou exercida por outros 

Poderes, perfazendo a ideia da coisa julgada administrativa. A jurisdição denominada como 

administrativa se caracteriza pela existência de um conflito traduzido pelo descumprimento da 

legislação que rege a contabilidade pública que é pacificado por meio de um processo 

regulado no âmbito das Cortes de Contas, que culmina com o julgamento das contas públicas. 

Do julgamento definitivo que cria a coisa julgada administrativa, a imutabilidade do 

mandamento jurídico que decorre da decisão alcança formalmente apenas sua parte 

dispositiva. Todavia, demonstrou-se que mesmo que a coisa julgada (administrativa ou 

judicial) se restrinja ao trecho dispositivo da decisão, por força do art. 469, I do CPC, o 

paradigma eminentemente privatista do processo foi superado por uma visão publicista, que 

impõe a consideração dos motivos para se compreender o verdadeiro alcance da decisão. 

No segundo capítulo, foi analisada a hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, 

“g”, da LC nº. 64/90, com suas alterações promovidas pela LC nº. 135/2010 (Lei da “Ficha 

Limpa”) e os requisitos legais necessários à sua configuração. São eles o julgamento pela 

rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas pelo órgão 

competente, a irrecorribilidade da decisão, a detecção de irregularidade insanável, sua 

caracterização como ato doloso de improbidade administrativa e que inexista de provimento 

judicial suspensivo. 

Os aspectos referentes às peculiaridades de cada requisito foram abordados de modo a 

demonstrar que, em síntese, a inelegibilidade resta caracterizada quando o Tribunal de Contas 

julga irregulares as contas do gestor público que atue como ordenador de despesa, mesmo que 
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mandatário, por irregularidade praticada dolosamente e que seja hipoteticamente tipificada na 

Lei nº. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), em decisão transitada em julgado, 

desde que não haja provimento liminar suspensivo administrativo ou judicial. 

De acordo com o que se demonstrou nos dois primeiros capítulos é possível propor os 

limites na dimensão objetiva da Justiça Eleitoral quando da análise das decisões dos Tribunais 

de Contas para declarar a inelegibilidade dos candidatos que visem a disputar mandato 

eletivo. Esses limites se relacionam à natureza da decisão, ao órgão competente, à existência 

de provimento liminar e ao julgamento. 

Quanto à natureza da decisão, a autonomia constitucional das Cortes de Contas permite 

a estes órgãos organizarem, por meio de sua lei orgânica e regimento interno, a forma pela 

qual será exercida sua competência para julgar os gestores públicos. Logo, é evidente concluir 

que apenas o próprio Tribunal pode estabelecer procedimentos capazes de fiscalizar a 

administração pública, dentre os quais se insere o julgamento das contas. Assim, não será toda 

e qualquer deliberação tomada no âmago da Corte que criará no universo jurídico contas 

rejeitadas, mas apenas aquelas que sigam o rito previsto para tanto.  

Impõe-se, pois, à Justiça Eleitoral o respeito à organização da competência interna do 

Tribunal de Contas para determinar o procedimento e a existência jurídica do julgamento de 

contas, não podendo considerar como contas desaprovadas aquilo que o próprio Tribunal não 

considerou na forma de seu regimento interno e lei orgânica. Por isso, afirmou-se que, a rigor, 

são apenas os processos de prestações de contas de gestão, tomadas de conta e tomadas de 

contas especiais, variando conforme a nomenclatura adotada por cada legislação, as 

deliberações capazes de atrair a hipótese de inelegibilidade. O que a Corte de Contas não 

caracterizar como contas rejeitadas cria o primeiro limite objetivo em face à Justiça 

Eleitoral
333

. 

Quanto ao órgão competente, foi apresentada a controvérsia sobre a competência dos 

Tribunais de Contas para apreciar as contas dos chefes do Poder Executivo, distinguindo as 

contas prestadas enquanto ordenadores de despesa e as contas anualmente prestadas 

relativamente à execução orçamentária. Na primeira situação, caso o representante do 

Executivo aja como ordenador de despesa, o Tribunal de Contas será competente para julgar 
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suas contas, assim como é para todos os gestores que ordenem despesas. No segundo caso, 

apenas poderá emitir parecer prévio, eis que a competência para julgar a execução 

orçamentária das contas anuais cabe ao Poder Legislativo. 

Dessa forma, a Justiça Eleitoral deverá observar a competência do órgão a quem caberá 

apreciar as contas do gestor. Significa que quando o Tribunal de Contas atuar apenas na 

emissão do parecer prévio das contas anuais enviado ao Poder Legislativo do mesmo plano 

federativo do gestor público, a Justiça Eleitoral não poderá reconhecer a incidência de 

inelegibilidade, pois não se trata do órgão competente para julgamento. Somente quando o 

Tribunal de Contas efetivamente julgar as contas do gestor público na condição de ordenador 

de despesa poderá ser examinada a decisão para fins de inelegibilidade
334

. 

Quanto à existência de provimento liminar, foi explicado que a redação literal do art. 1º, 

I, “g”, da LC nº. 64/90 somente faz referência à suspensão ou anulação do julgamento das 

contas pelo Poder Judiciário. Persistem debates até hoje no Tribunal Superior Eleitoral sobre 

o poder geral da cautela no âmbito dos Tribunais de Contas, citando-se, como exemplo, o 

julgamento do AgR-REspe n° 31942, no qual prevaleceu entendimento, por apertada maioria, 

segundo o qual o provimento liminar suspensivo conferido na esfera administrativa não era 

capaz de afastar a inelegibilidade. 

A questão foi analisada pormenorizadamente no subtópico 2.4.3, concluindo-se que a 

omissão textual na hipótese legal não deve ser suficiente para desconsiderar a medida liminar 

concedida pelo próprio Tribunal de Contas, ainda que sem expressa previsão legal. Além do 

poder geral de cautela, já existem leis orgânicas que estabelecem a possibilidade de se atribuir 

efeito suspensivo à decisão transitada em julgado em sede liminar. Portanto, a existência de 

provimento liminar, judicial ou administrativa, forma outro limite que impede a análise da 

Justiça Eleitoral sobre as decisões dos Tribunais Contas. 

Por fim, quanto ao julgamento das contas, pela maioria das legislações que disciplinam 

o funcionamento dos Tribunais de Contas, cabe-lhes julgar as contas dos gestores públicas 

pela sua aprovação, aprovação com ressalvas ou irregulares. Para reconhecer a inelegibilidade 
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em questão, a Justiça Eleitoral está vinculada ao resultado do julgamento proferido pela Corte 

de Contas, não lhe cabendo considerar aprovadas contas julgadas irregulares e vice-versa
335

. 

Por isso, é recorrente a jurisprudência afirmar que não compete à Justiça Eleitoral a análise do 

acerto ou desacerto da decisão da Corte de Contas
336

. Portanto, o último limite objetivo 

apontado é o resultado do julgamento, pela aprovação ou rejeição das contas, inafastável para 

a caracterização da inelegibilidade. 

Para discorrer sobre o limite em sua dimensão subjetiva, que alcança os atributos 

intrínsecos das decisões, isto é, o seu conteúdo, é preciso rememorar as ponderações 

discorridas neste capítulo. Foram abordadas questões relacionadas ao controle judicial de 

outros Poderes e os termos em que a Justiça Eleitoral examina as decisões dos Tribunais de 

Contas. Argumentou-se sobre a imprestabilidade da demarcação do mérito como limite da 

intervenção judicial com base na tradicional teoria sobre o controle de atos administrativos, 

uma vez que não existem critérios extranormativos, traduzidos pela ideia de oportunidade e 

conveniência, que orientem os julgamentos das Cortes de Contas.  

Assim, refutou-se a existência de uma discricionariedade administrativa no âmbito das 

atribuições típicas dos Tribunais de Contas, ao tempo em que se confirmou que o exercício de 

sua competência envolve verdadeira discricionariedade judicial. No controle externo das 

contas públicas, o órgão se pauta por uma legislação específica que disciplina os critérios que 

deverão determinar o resultado do julgamento das contas. Por isso, a “liberdade” dos 

Conselheiros é interpretativa e repousa sobre conceitos jurídicos. 

Com a fragilização da distinção entre conceitos jurídicos determinados e 

indeterminados, em consequência dos influxos de uma hermenêutica existencial, e a 

problematização da linguagem com o giro linguístico, descartou-se a permanência de uma 

discricionariedade judicial nos moldes kelseniano, que admite várias respostas corretas no 

exercício da atividade interpretativa para o mesmo caso concreto. Além dos problemas 

epistemológicos que tal postura enfrenta, admitir que existe uma resposta correta é a única 

maneira pela qual é possível se falar em um controle no aspecto subjetivo da Justiça Eleitoral 

em face das decisões dos Tribunais de Contas. 
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Quando o Poder Judiciário se debruça sobre as conclusões firmadas nos julgamentos 

que decidiram pela rejeição de contas públicas para subsumi-lo ao art. 1º, I, “g”, da LC nº. 

64/90, entram em campo as considerações hermenêuticas explicitadas, que demandam a pré-

compreensão do juiz/intérprete na construção do objeto a ser interpretado. Aqui se ressalta o 

pensamento de Mattheuw Flinders na explicação da realidade social e política contemporânea 

a respeito da descrença e ódio à política que dominam as democracias do século XXI, o que 

remete à filosofia de Espinosa na explicação da ética e da política. 

Uma concepção de moralidade amparada na natureza humana encontra eco na 

neurociência, segundo defendeu Antônio Damásio, o qual reconhece a importância das 

emoções e dos sentimentos que compõem o ser humano na tomada de suas decisões em 

direção à sobrevivência. Bani-los ou odiá-los, além de ser impossível, não se apresenta como 

a melhor premissa para disciplinar a vida em sociedade. Incorporá-los para orientá-los no 

sentido da fruição da convivência deve ser o papel das instituições e, particularmente, da 

ciência jurídica.  

Por isso, sustenta-se a importância de Espinosa na fundamentação da decisão da Justiça 

Eleitoral, quando do exame dos julgamentos dos Tribunais de Contas, como norte teórico 

capaz de explicar com mais propriedade a realidade humana e política para permitir ou afastar 

algum cidadão da disputa eleitoral por ofensa à moralidade e à probidade administrativa, nos 

termos definidos pelo art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90. Como cabe à Justiça Eleitoral 

caracterizar as irregularidades consignadas na rejeição de contas à luz da hipótese de 

inelegibilidade, haverá um entrelaçamento da interpretação que fundamentou a conclusão dos 

Tribunais de Contas e a declaração de inelegibilidade. 

Portanto, na dimensão subjetiva do controle, ganha destaque o papel da motivação dos 

julgamentos da Justiça Eleitoral, que, segundo Ferrajoli
337

, é “o principal parâmetro tanto da 

legitimação interna ou jurídica quanto da externa ou democrática da função judiciária”. A 

ideia de fundamentação da decisão do Poder Judiciário como limite subjetivo ao exame do 

julgamento do Tribunal de Contas desperta o debate acerca de sua legitimidade para intervir 

na esfera de atuação de outro Poder da República a fim de julgar a capacidade eleitoral 

passiva dos cidadãos. 
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3.7 Repercussão democrática 

A Justiça Eleitoral exerce um papel extremamente delicado na distribuição de 

competências dentro do Poder Judiciário. Aferir as condições jurídicas para um candidato 

disputar um pleito, que, caso não preenchidas, podem resultar na nulidade de sua eleição, lida 

intimamente com o pilar do regime democrático e convida para uma reflexão sobre sua 

legitimidade para fiscalizar o exercício da soberania popular. 

Fernando de Castro Faria
338

 aborda o aparente conflito entre decisão judicial e a vontade 

popular, destacando que as drásticas consequências de declarar a inelegibilidade de um 

cidadão, sinônimo de sua morte política, ou mesmo anular milhares e até milhões de votos, 

em casos de erros judiciais interpretativos, significa um desvirtuamento da soberania popular 

e da legitimidade das urnas. Daí por que “a fundamentação da decisão judicial e sua 

publicidade são essenciais à legitimidade do Poder Judiciário, se se pretende falar em Estado 

Democrático de Direito”
339

.  

Embora decorra da própria Constituição Federal a legitimidade da Justiça Eleitoral para 

fiscalizar o pleito e proteger a soberania popular contra abusos do poder político e econômico, 

assim como de candidatos inaptos para o exercício de um mandato eletivo, a motivação de 

suas decisões permite o controle dos demais atores envolvidos no processo eleitoral. Logo, a 

competência do Judiciário para declarar a inelegibilidade dos candidatos e eventualmente 

anular um pleito, desde que se manifeste por uma decisão consistentemente fundamentada, 

não representa intervenção indevida na manifestação da vontade popular, uma vez que 

incorpora o sentido de democracia material sustentado por Ferrajoli. 

Apesar de sua obra enfatizar, em alguns momentos, sua abordagem do direito penal, a 

abrangência de sua análise, mediante a incorporação de premissas referentes à epistemologia, 

à ciência política e à democracia, tornam seu pensamento dialogável com qualquer ramo da 

ciência jurídica que se pretenda estudar de maneira contextualizada. Tanto é assim que o autor 

emprega o termo “garantismo” como Estado de Direito a partir do princípio da legalidade em 

sentido estrito, “ou validade substancial, que existe, outrossim, que lhe sejam legalmente 

preordenadas e circunscritas, mediante obrigações e vedações, as matérias de competência e 
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os critérios de decisão”
340

. Ao contrário, a legitimidade formal do exercício do poder 

pressupõe apenas que “todos os poderes dos sujeitos titulares sejam legalmente 

predeterminados, bem como as formas de exercício”
341

. 

Com essas distinções, Ferrajoli
342

 relaciona democracia política e Estado de Direito, 

atrelando as condições formais de exercício do poder ao primeiro conceito, traduzido pelas 

regras sobre quem e como se deve decidir, ao passo que as condições substanciais dizem 

respeito ao segundo postulado, representado pelas regras sobre o que se deve ou não se deve 

decidir. Desse modo, as regras de democracia política cuidam de quem e como se decide 

englobam competências e procedimentos como o sufrágio universal e o princípio da maioria. 

Porém, o Estado de Direito exerce limites substanciais às condições formais do exercício do 

poder, na medida em que nenhuma maioria pode decidir pela supressão de minoria, 

contrapondo-se a qualquer Estado absoluto, seja autocrático ou democrático
343

. 

Não basta para legitimar uma decisão as regras sobre quem e como se deve decidir, pois 

nem mesmo pela vontade de maioria, ou da unanimidade, é possível “que um homem morra 

ou seja privado sem culpa de sua liberdade, que pense ou escreva ou não pensa ou não escreva 

de um dado modo, que não se reúna ou não se associe a outros (...)”
344

, ou que, no caso desse 

estudo, seja eleito um cidadão que não atende aos requisitos legais para exercer um mandato 

eletivo. Nesse sentido, o Estado de Direito representa a dimensão substancial e social da 

democracia, que reflete, para além do interesse da maioria, o interesse de todos, de modo que 

o garantismo atua como técnica de limitação e disciplina do exercício do poder com ênfase 

naquilo que se deve ou não se deve ser decidido. 

Parece claro agora que o impedimento jurídico para disputar uma eleição declarado pela 

Justiça Eleitoral perfaz o sentido material de democracia como condicionante do exercício da 

vontade popular, com base nas regras sobre o que não se deve decidir, isto é, não se pode 

decidir pela eleição de um candidato inelegível na forma estabelecida pela legislação. Assim, 

revela-se a necessidade da institucionalização jurídica do poder político, trabalhada com 

maestria por Jürgen Habermas. 
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Embora a teoria de democracia de Habermas seja normalmente associada a um sentido 

formal, ou procedimental
345

, haja vista sua ênfase na teoria do discurso que enxerga na 

política deliberativa o âmago do processo democrático, o autor não considera ser dado à 

comunidade decidir sobre tudo. Pelo contrário, Habermas
346

 afirma que “a consideração de 

fins coletivos não pode destruir a forma jurídica - que é a função própria do direito; essa 

consideração não pode deixar o direito diluir-se em política”. 

O filósofo entende que o princípio da democracia resulta da interligação entre o 

princípio do discurso e da forma jurídica, que, juntos, formam um processo circular em que o 

código de direito e o mecanismo de produção do direito legítimo (democracia) se constituem 

de modo cooriginário
347

. O princípio do discurso repousa na liberdade comunicativa, definida 

“como a possibilidade – pressuposta no agir que se orienta pelo entendimento – de tomar 

posição frente aos proferimentos de um oponente e às pretensões de validade aí levantadas, 

que dependem de um reconhecimento intersubjetivo”
348

. O processo circular que começa com 

o princípio do discurso termina com sua aplicação ao direito, que, por sua vez, permite a 

“institucionalização jurídica de condições para um exercício discursivo da autonomia política, 

a qual pode equipar retroativamente a autonomia privada, inicialmente abstrata, com a forma 

jurídica”.
349

 

Assim, Habermas concebe a autonomia privada no sentido dos direitos humanos, 

enquanto a soberania do povo representa a autonomia política, que se entrelaçam nesse 

processo circular de criação e legitimação. Se, por um lado, a autonomia privada, enquanto 

direitos humanos, oferece liberdades subjetivas de ação, por outro, a autonomia política exige 

um código jurídico que coloque o direito como medium
350

 da liberdade comunicativa. 

Enquanto condições necessárias que possibilitam o exercício da autonomia política, a 

forma jurídica não é capaz de circunscrever a soberania, pois “condições possibilitadoras não 

impõem limitações àquilo que constituem”
351

. Por isso, o princípio do discurso somente 

revela o princípio da democracia quando mediado pelo direito, no qual “os cidadãos fazem 
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um uso originário de uma autonomia política que se constitui através de um modo 

performativo autorreferencial”
352

.  

Tais considerações aproximam o garantismo de Ferrajoli da liberdade comunicativa de 

Habermas, uma vez que em ambas as concepções do exercício do poder político, a forma 

jurídica ou o Estado de Direito, surgem como limitadores e condicionadores da vontade 

popular. Portanto, a natureza jurídica de uma inelegibilidade significa precisamente a forma 

jurídica necessária à legitimação substancial, ou mesmo processual na perspectiva de 

Habermas, ao exercício do poder político pelos cidadãos. Em todo caso, importa verificar que 

a soberania popular não é desvirtuada nem vulnerada a democracia pela possibilidade a priori 

da Justiça Eleitoral reconhecer a inelegibilidade de um candidato ou anular um pleito com 

base no art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90. 

Nesse sentido, o estatuto das inelegibilidades é um ponto sensível da relação entre 

direito e político, em que irrompe a tensão entre facticidade e validade, na qual “ela se 

concentra na circunstância, paradoxal à primeira vista, de que os direitos políticos 

fundamentais têm que institucionalizar o uso público das liberdades comunicativas na forma 

de direitos subjetivos”
353

. É em decorrência desta “juridificação da liberdade comunicativa”
354

 

que se exige do direito explorar fontes indispensáveis de legitimação. 

Isso porque, segundo Habermas, no Estado de Direito delineado pela teoria do discurso, 

a soberania do povo “não se concentra mais numa coletividade, na presença física dos civis 

unidos ou de representantes reunidos, fazendo-se valer na circulação de consultas e decisões 

estruturadas racionalmente”
355

. Essa concepção de soberania dialoga com o pensamento de 

Ferrajoli, segundo quem “mesmo na democracia política mais perfeita, representativa ou 

direta, é precisamente um regime absoluto e totalitário se o poder do povo for nela 

ilimitado”
356

. Com base nisso, Habermas confirma que “no Estado de direito não pode haver 

um soberano”, pelo menos no sentido de um titular de poderes ilimitados ou absolutos. 

O poder político encarna uma vontade apoiada na pura decisão, que “se dobra à razão, 

transformada em lei, apenas para servir-se dela”
357

, de modo que a facticidade do poder de 

                                                 
352

 Ibid., p. 165. 
353

 Ibid., p. 167. 
354

 Ibid., p. 168. 
355

 Ibid., p. 173. 
356

 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., p. 792. 
357

 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 175. 



160 

 

mando atinge a estrutura normativa das leis em detrimento da liberdade subjetiva de ação dos 

súditos. Habermas
358

 entende, assim, que não foram superados os vestígios desse antagonismo 

por Kant nem mesmo por Rousseau, eis que, nesse formato, o direito permanece à disposição 

do poder político.  

Como proposta de conciliação entre este aspecto de tensão entre positividade e 

legitimidade do direito entre autonomia pública e privada é que Habermas desloca o conceito 

de soberania do povo para “círculos de comunicação de foros e corporações, de certa forma 

destituídos de sujeito”
359

. O postulado de que todo poder emana do povo em um arranjo 

institucional interligado com as liberdades subjetivas, ou seja, em um sentido material de 

democracia, “vai ser concretizado através dos procedimentos e pressupostos comunicativos de 

uma formação institucionalmente diferenciada da opinião e da vontade”
360

, remetendo ao 

poder comunicativo a formação legítima do direito. 

À luz de tais considerações é que se converge para o mesmo ponto: a fundamentação 

racional de deliberações com pretensão de validade em um consenso intersubjetivo funda um 

novo conceito de soberania popular harmonizado com o Estado de Direito. As consequências 

desse paradigma interferem diretamente nas conclusões deste estudo, na medida em que as 

decisões da Justiça Eleitoral, com base nos julgamentos dos Tribunais de Contas, enfrentam 

sérios problemas quanto a critérios objetivos e racionais de fundamentação. 

Voltando à Espinosa, demonstrou-se que uma concepção transcendental da moral 

favorece o voluntarismo moralista daqueles responsáveis pelo exercício do poder político, 

com base na difusão universal de virtudes. Essa dimensão da moral destinada a criar padrões 

de avaliação de condutas e vinculada à obediência ao dever, em uma perspectiva 

eminentemente kantiana, afasta a dimensão imanente necessária à concretização da 

democracia. Segundo pontua Guimaraes, “sem imanência a democracia se perde nas malhas 

da transcendência, terminando por servir de instrumento de legitimação de formas de governo 

em que o poder se concentra nas mãos de poucos, nas quais os direitos pressupõem 

obediência aos donos do poder”
361

.  

                                                 
358

 Ibid., p. 175. 
359

 Ibid., p. 173. 
360

 Ibid., p. 173. 
361

 GUIMARAES, Francisco de. Op. cit., p. 320. 



161 

 

Neste ponto, já é possível constatar a íntima relação entre a subjetividade que fragiliza a 

interpretação do art. 1, I, “g”, da LC nº. 64/90, a necessidade de se cultivar uma moralidade 

imanente nos termos de Espinosa e a importância de uma fundamentação racional da decisão 

judicial que aplica referida hipótese de inelegibilidade no paradigma que desloca a soberania 

popular para o poder comunicativo defendido por Habermas. Esse substrato filosófico 

apresenta condições teóricas de responder à necessidade de criação de limites, objetivos e 

subjetivos, enquanto critérios racionais que balizem a Justiça Eleitoral no reconhecimento da 

presente inelegibilidade em observância com os atuais ditames de uma teoria democrática. 
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CONCLUSÃO 

 

O caminho percorrido pelos três capítulos que compõem este trabalho permite agora 

ressaltar importantes conclusões para o deslinde do problema que se propôs investigar.  

Em primeiro lugar, a natureza jurídica dos Tribunais de Contas se revela essencialmente 

como função típica de controle externo dentro do arranjo institucional construído pela 

Constituição Federal de 1988. Em decorrência do caráter dinâmico da separação de Poderes, é 

evidente que nenhum órgão detém o monopólio da função que lhe foi tipicamente atribuída, 

razão pela qual se argumenta que as Cortes de Contas exercem a atividade de controle externo 

por meio da função jurisdicional, definida como atividade estatal que garante a eficácia do 

direito em última instância, podendo ser enquadrada como jurisdição administrativa em um 

sentido mais abrangente do que o modelo francês. 

Daí se conclui que suas decisões fazem coisa julgada administrativa, 

independentemente da garantia constitucional que dispõe o cidadão de, com base no art. 5º, 

XXXV da Constituição Federal, questionar suas decisões perante o Judiciário a fim de evitar 

lesão ou ameaça a direito, posto que existe uma atividade nuclear que fundamenta a existência 

do órgão – controle externo – que jamais poderá ser substituída por outro Poder. Por isso, 

concluiu-se que, como ao Judiciário não cabe discutir o “mérito”, ou seja, a atividade típica 

do órgão fiscalizado pelo juiz, a possibilidade de sempre ser invocado para evitar ameaça ou 

lesão a direito dos cidadãos não importa na mutabilidade da decisão questionada, pelo menos 

quanto ao seu conteúdo, na parte que toca à competência que fundamenta o órgão da 

Administração Pública que é controlado. 

Quanto aos limites objetivos da coisa julgada administrativa que deriva das decisões dos 

Tribunais de Contas, verificou-se que o art. 469, I do Código de Processo Civil de 1973 

estabelece que os motivos da decisão não fazem coisa julgada. Entretanto, uma concepção 

publicista do direito permite atualizar a leitura do dispositivo legal, de modo a afirmar que os 

motivos não constituem a coisa julgada, mas devem ser tomados em consideração como 

pressuposto à compreensão do verdadeiro alcance e sentido da decisão. 

No segundo capítulo, quando da análise da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da 

LC nº. 64/90, com a redação alterada pela LC nº. 135/2010 (Lei da “Ficha Limpa”), 
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discorreu-se sobre suas principais características e requisitos necessários à sua configuração. 

Enquanto modalidade de restrição indiretamente constitucional do direito fundamental 

político de ser votado, em razão do comando do art. 14, §9º da Constituição Federal de 1988, 

que autoriza por meio de lei complementar o estabelecimento de outras inelegibilidades além 

das criadas no texto constitucional, a hipótese legal visa à proteção da probidade 

administrativa e da moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa dos 

candidatos. 

São requisitos essenciais para a configuração da inelegibilidade o julgamento pela 

rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas pelo órgão 

competente, irrecorribilidade da decisão, detecção de irregularidade insanável, sua 

caracterização como ato doloso de improbidade administrativa e inexistência de provimento 

judicial suspensivo. Em obediência ao objeto central deste trabalho, foram enfatizadas as 

observações pertinentes à inelegibilidade derivadas dos julgamentos de competência dos 

Tribunais de Contas. 

Destacou-se que a definição da irregularidade insanável é o elemento que enseja 

maiores controvérsias e insegurança jurídica sobre a matéria, eis que carece de uma definição 

legal e por isso oferece margem a interpretações subjetivistas quanto ao seu conteúdo. 

Demonstrou-se que a irregularidade insanável suficiente à caracterização da inelegibilidade, 

nos termos da nova redação dada pela LC nº. 64/90, é aquela que pode ser enquadrada como 

ato de improbidade administrativa, segundo os tipos previstos na Lei nº. 8.429/1992.  Nesse 

sentido, já decidiu o TSE que, embora a Justiça Eleitoral não seja vinculada a decisões de 

outros órgãos cujo objeto seja o julgamento do mesmo fato, seu conteúdo é um forte elemento 

orientador na formação do convencimento sobre a configuração da inelegibilidade. 

Finalmente, no terceiro e último capítulo, examinaram-se os termos em que se opera o 

controle da Justiça Eleitoral sobre as decisões dos Tribunais de Contas para fins de aferição da 

inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90. De início, apontou-se que a 

tradicional construção de limites judiciais a partir da ideia de mérito da decisão se revela 

imprestável, uma vez que não há no bojo das deliberações dos Tribunais de Contas critérios 

extranormativos de oportunidade e conveniência que pautem a decisão. O mérito é protegido 

da intervenção judicial quando relacionado à atividade executiva, na medida em que traduz a 

típica atividade administrativa, a qual não pode o Judiciário substituir, situação que 
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evidentemente não se verifica no caso da atividade típica das Cortes de Contas, uma vez que 

sua atividade é pautada por parâmetros estritamente normativos. 

As decisões dos Tribunais de Contas estão relacionadas ao exercício da 

discricionariedade judicial, ou interpretativa, de modo que o mérito de suas decisões, no 

máximo, ostentaria um caráter processual, que também não ofereceria critérios para orientar o 

controle da Justiça Eleitoral. Disso resulta que, para a atividade jurisdicional desempenhada 

pela Justiça Eleitoral controlar a atividade jurisdicional exercida pelas Cortes de Contas, não 

há como persistir uma discricionariedade kelseniana na construção da decisão judicial, 

segundo a qual haveria mais de uma resposta correta. 

Assim, admitindo-se uma única solução jurídica possível ao caso concreto, cujas 

dificuldades em alcançá-la não negam sua existência, as lições de Espinosa assumem papel 

fundamental na interpretação do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90, na medida em que a pré-

compreensão é caminho inafastável na atribuição de sentido à realidade, especialmente quanto 

à ética imanente fundada na real condição humana. A moralidade na perspectiva espinosiana 

encontra amparo nos atuais estudos sobre neurociência a respeito do comportamento humano 

e fortalece o sistema democrático que combate as paixões e emocionalismos daqueles que 

exercem o poder. 

Dessa forma, foi possível propor, para fins didáticos, limites de dimensões objetiva e 

subjetiva que deverá enfrentar a Justiça Eleitoral na análise das decisões dos Tribunais de 

Contas. A dimensão objetiva diz respeito a fatores externos e formais da decisão das Cortes 

de Contas, ao passo que a subjetiva se refere ao seu conteúdo, isto é, sua fundamentação. A 

importância de se fixar critérios de controle na declaração de inelegibilidade se explica por 

cuidar de intervenção judicial diretamente sobre o exercício da soberania popular. 

É certo que compete à Justiça Eleitoral impedir que cidadãos que não obedeçam às 

regras do jogo eleitoral disputem o pleito ou mesmo anular uma eleição que as contrarie, 

tendo em vista uma concepção material ou substancial do sentido de democracia, uma vez que 

se pretende aqui defender não apenas o interesse da maioria, mas o interesse de todos por 

meio de restrições jurídicas ao exercício do poder (garantismo). Para tanto, o poder 

comunicativo proposto por Habermas na formação do direito legítimo, entendido como a 

fundamentação racional de deliberações com pretensão de validade em um consenso 
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intersubjetivo, funda um novo conceito de soberania popular harmonizado com o Estado de 

Direito.  

Portanto, conclui-se que o controle das decisões dos Tribunais de Contas pela Justiça 

Eleitoral na aplicação do art. 1º, I, “g”, da LC nº. 64/90 deve ser orientado por critérios 

objetivos, os quais se ousou propor neste trabalho a partir da classificação de limites segundo 

sua dimensão objetiva e subjetiva diante dos julgamentos das Cortes de Contas, como medida 

de resguardar a soberania popular fundada no poder comunicativo, que afasta o pessoalismo 

do exercício do poder estatal, representado pela decisão judicial que declara a inelegibilidade, 

em observância à racionalidade que a imanência da condição humana oferece. 
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