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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO 

RECURSO ELEITORAL N 2  426-64.2016.6.26.0213 

RECORRENTE(S): CELSO ANTONIO GIGLIO; WILLIANS RAFAEL DA SILVA; 
LAENIR CONSOLI 

RECORRIDO(S): WILLIANS RAFAEL DA SILVA; PARTIDO DA MULHER 
BRASILEIRA - PMB DE OSASCO; CELSO ANTONIO GIGLIO; 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

ADVOGADO(S): FRANCISCO ROQUE FESTA; EDSON GOMES DE ASSIS; 
LEONARDO HUEB FESTA; PATRICIA MACHADO; JOÃO 
FERNANDO LOPES DE CARVALHO; ALBERTO LUIS MENDONÇA 
ROLLO; ARTHUR LUIS MENDONÇA ROLLO; VERA LUCIA 
VALENTIM; WILLIANS RAFAEL DA SILVA JUNIOR; ANTONIO 
ALBERTO MACHADO 

PROCEDÊNCIA: OSASCO - 213@ Zona Eleitoral (OSASCO) 

Sustentou oralmente as razões de Celso Antonio )Giglio, o Dr. Antonio 
Alberto Machado. 
Sustentou oralmente o Dr. Pedro Barbosa Pereira Neto, Procurador Regional 
Eleitoral substituto. 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 
acima identificado, ACORDAM, os Juízes do Tribunal Regional EleitOral de 
São Paulo, por votação unânime, em rejeitar a matéria preliminar e negar 
provimento aos recursos. 

Declara o voto o Juiz L. G. Costa Wagner. 
Assim decidem nos termos do voto do(a) Relator(a), 

que adotam como parte integrante da presente decisão. 
O julgamento teve a participação dos Desembargadores 

Mário Devienne Ferraz (Presidente), Cauduro Padin e Marli Ferreira; dos 
Juízes Silmar Fernandes, André Lemos Jorge e L. G. Costa Wagner. 

São Paulo, 30 	te.mb 	2016. 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

Voto: 	 13165 - CFF/W 
Relatora: 	 Juíza Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi 
Recurso Eleitoral: 	426-64.2016.6.26.0213 

Protocolo: 	 209.463/2016 
Recorrentes: 	 Celso Antonio Giglio; Willians Rafael da Silva e Laenir Consoli 
Recorridos: 	 Willians Rafael da Silva; Partido da Mulher Brasileira - PMB de 

Osásco, Celso Antonio Giglio e Ministério Público Eleitoral 
Procedência: 	Osasco - SP (213a Zona Eleitoral — Osasco) 

Recurso Eleitoral. Registro de candidatura. Eleições 
de 2016. Prefeito. Impugnação. Sentença de 
procedência. Recurso dos impugnantes Willians e 
Laenir para reconhecer a causa de inelegibilidade 
consistente na divergência entre o total dos bens do 
pretenso candidato e o declarado à Justiça Eleitoral. 
Desacolhimento. Legislação que não vincula a 
correção ou veracidade da declaração de bens, 
satisfazendo-se com a apresentação do documento. 
Eventuais omissões ou fraudes devem ser objeto de 
providências, em ação própria. 
Recurso do impugnado. Reconhecimento de causa 
de inelegibilidade prevista no artigo 1°, inciso I, 
alínea "g", da Lei Complementar n° 64/90. 
Desaprovação de contas, pelo TCE referendada por 
Decreto Legislativo. Irregularidades insanáveis que 
constituem ato de improbidade. Conclusão já 
adotada pelo C. TSE, no pleito de 2012. 
Inexistência de decisão hábil a retirar, ou tampouco 
suspender, a eficácia de indigitado Decreto. 
Indeferimento do registro do pretenso candidato. 
Cabimento. Sentença mantida. Recursos 
desprovidos, com rejeição da matéria preliminar de 
falta de interesse recursal, suscitada nas 
contrarrazões de Celso Antonio Giglio. 

Vistos... 

Ao relatório da respeitável sentença, qué ora se 

adota, acrescenta-se que as impugnações ofertadas pelo part 04 a Mulher  
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO. 

Brasileira e Willians Rafael da Silva e pelo. Ministério Público Eleitoral 

foram julgadas procedentes, restando indeferido o registro de candidatura 

de Celso Antonio Giglio ao cargo -de prefeito de Osasco, assim como de sua 

chapa, relativamente às Eleições de 2016, nos termos do artigo 49, da 

Resolução TSE n-2  23.455/2015 (fls. 658/668). 

Recorrem impugnado e os impugnantes 

Willians Rafael da Silva e Laenir Consoli. 

O primeiro sustenta, em síntese,, que as 

irregularidades verificadas na rejeição de contas não eram acoimadas dé 

insanabilidade, que em nada caracterizaram atos dolosos de improbidade, 

mormente por não causarem lesão ao erário, aduzindo que, "se tais 

irregularidades não foram consideradas como improbidade administrativa 

na seara da justiça comum, tampouco poderão sê-lo no âmbito da Justiça 

Eleitoral". 

Pugna, em suma, pelo deferimento de seu 

registro da candidatura e, de forma incidental, o reconhecimento da 

inconstitucionalidade da Lei 135/2010, inclusive para fins de 

prequestionamento (fls. 674/702). 

Willians Rafael. da Silva e Laenir Consoli, por 

sua vez, insistem no acolhimento da impugnação lançada, sob fundamento 

que a divergência entre o total dos bens do candidato com o declarado para 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

a Justiça Eleitoral é motivo pertinente para o indeferimento do registro (fls. 

707/709). 

Os recursos foram contrariados, com 

preliminar de falta interesse recursal, suscitada por Celso Antonio Giglio 

(fls. 722/726; 729/737 e 740/750), contando os autos com o parecer da 

douta Procuradoria Regional Eleitoral, pelo desprovimento dos 

inconformismos (fls. 756/757). 

É o relatório. 

Por proêmio, afasta-se a preliminar suscitada 

nas contrarrazões de Celso Antonio Giglio. 

Como cediço, o artigo 3 2, da Lei Complementar 

n2  64/90, confere legitimidãde para propor impugnação a pedidos de 

registros de candidaturas aos candidatos, partidos políticos, coligações e ao 

Ministério Público. 

Assim, uma vez declarada improcedente a 

impugnação ofertada, patente o interesse recursal, ainda que o registro 

tenha sido indeferido sob outros fundamentos, máxime se considerar-se a 

existência de recurso da parte contrária, passível de modificação do julgado. 

No mérito, as insurgências recursais não 

prosperam. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

Para concorrer a um mandato eletivo o 

candidato deverá atender às condições de elegibilidade previstas .na 

Constituição Federal (artigo 14, §§ 3° e 8°), re -speitar as condições legais de 

incompatibilidades, além de não estarem presentes nenhuma causa 

constitucional ou legal de inelegibilidade (artigo 14, §§ 4° e 7° da CF e Lei 

Complementar n° 64/1990). 

O requerimento de registro de candidatura 

para as Eleições, de 2016 deve ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 

prazos e moldes da Resolução TSE n° 23.455/2015, instruído com toda a 

documentação listáda em seu artigo 27. 

Pois bem. 

InicialMente, 'não procedem os termos da 

impugnação ofertada pelos recorrentes. Willians Rafael -da Silva e Laenir 

Consoli. 

Isso porque; a inexatidão de valores dos bens 

do postulante ao 'registro, ou mesmo eventual omissão na respectiva 

declaração do pré-candidato não pode, por si só, conduzir ao indeferimento 

de seu requerimento. 

Observa-se que a finalidade da norma é 

possibilitar uma equiparação entre o patrimônio' existente no momento do 

registro de candidatura e no decorrer do mandato életivo, informação que 

pode ser relevante para verificar eventual enriquecimento ilíci 
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A disposição legal serve, ainda, para permitir a 

aferição da capacidade econômica do pré-candidato para fins de eventual 

apuração de abuso de poder econômico,. bem como de pretensa 

incompatibilidade entre os recursos próprios aplicados na campanha e o 

valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura. 

A legislação, contudo, não vincula a 

elegibilidade do candidato' à correção ou veracidade dessa declaração 'de 

bens, satisfazendo-se com a apresentação do documento, por ocasião de seu 

requerimento (art. 11, § io, IV, da Lei 9.504/1997, c.c art. 27, I, da 

Resolução 23.455, do TSE). 

Vale ressaltar que eventuais omissões ou 

fraudes devem ser objeto de providências, através de ação judicial 

específica, já que sua demonstração requer dilação probatória, incoMpatível 

com o procedimento adotado no processo de registro de candidatura. 

Do mesmo modo, a insurgência recursal 

externada pelo impugnado não-merece acolhida. 

O registro de candidatura foi impugnado e 

indeferido, face ao reconhecimento de sua inelegibilidade, nos 'termos do' 

artigo 1 2, inciso I, aliena "g", da Lei Complementar n 2  64/90, com redação, 
dada pela Lei Cómplementar n 2  135/2010. 



PODER JUDICIÁRIO 
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Prefeito de Osasco, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 

parecer foi confirmado pela Câmara Municipal local, com a ExPedição do 

Decreto Legislativo n 2  32/11, não tendo transcorrido dali o prazo de oito 

anos (vide fl. 97). 

Com 	efeito, 	não 	basta 	a 	simples 

inconformidade na prestação de contas para que se tenha por caracterizada 

a inelegibilidade, exigindo-se que a falta do administrador, de natureza 

insanável, 'revele violação grave da legalidade bu da probidade 

administrativa, por meio de ato doloso. 

E esse é o caso dos autos. 

Segundo o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, restaram ,identificadas na prestação de contas da Prefeitura de 

Osasco as seguintes irregularidades: " descumprimento da sistemática 

prevista na Constituição (artigo 100) para pagamento dos precatórios 

judiciais; descumprimento do prescrito pelo artigo 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF: em 30-04-04 'o Município contava com, 

disponibilidade .  líquida,de R$ 16.799.680,76, passando em 31-12-2004, 

para indiSponibilidade. líquida de R$ 21.040.3 .66,09; défiát 

orçamentário de 'R$ 7.587.634,02, 1,4% da receita. arrecadada; 

crescimento da dívida consolidada líquida em quase 60%; restos a 

pagar sem cobertura financeira; crescimento da dívida ativa de 27,9%; 

peças contábeis que não espelham a realidade econômica-financeira; 

elevado déficit financeiro; transferência de duodécimos_à Câmara 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

Municipal em valor superior ao previsto no artigo 29-A, §2 2, da 

Constituição; irregularidades nos itens "Lei de Diretrizes 

Orçamentárias", "Das Receitas" e "Multas de Trânsito" (fls. 80/94). 

Como, bem enfatizou o juízo monocrático, a 

análise dos requisitos configuradores .das irregularidades insanáveis, 

configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa já foi objeto de 

exauriente apreciação, tanto deste Colendo Tribunal (fls. 146/166), quanto 

pelo Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião do pleito de 2012 (fls. 

168/179). 

Nos termos do v. acórdão da lavra da eminente 

relatora, Ministra Luciana Lóssio, os fatos constatados não se trataram de 

meras irregularidades administrativas, mas condutas gravíssimas, "capazes 

de comprometer as finanças do município", que resultaram em dano ao 

erário, e, de acordo com a jurisprudência daquela Corte, com aptidão a 

atrair a inelegibilidade prevista no artigo 1 2, I, 'g', da Lei n 2  64/90, 

mormente' no que tange ao descumprimento do limite estabelecido rià Lei 

de Rei de Responsabilidade Fiscal (RO n 2  399166/MG, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, PSESS de 16.11.2010 e AgR-RO n 2  398202/CE, Rel. Min. 

Marcelo Ribeiro, PSESS de 13.10.2010), assim como as. falhas no 

pagamento de precatórios (AgR-Respe n 2  36679/SP, Rel. Min. Arnaldo 

Versianii  PSESS de 04.05.2010), aspectos que Mantiveram-se hígidos, 

mesmo com a revisão efetuada pelo Plenário do Tribunal de Contas 'do 

Estado (fls. 82/94) e que, por si sós, constituem motivos que conduzem à 

inelegibilidade. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

Vale ressaltar que a decisão proferida pelo 

Tribunal Superior . Eleitoral foi objeto de Recurso Extraordinário, que teve 

seu seguimento negado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, restando, 

portanto, incólume (fls. 181/185). 

Assim, incabível, nesta sede, a reanálise dos 

pressúpostos já avaliados por corte hierarquicamente superior, o que 

encontraria óbice, inclusive, no instituto da coisa julgada. 

Outrossim, a ação anulatória, proposta com o 

fim de questionar a validade da decisão administrativa de julgamento de 

contas tampouco teve o condão de alterar o panorama fático, eis que o 

recurso especial interposto teve seu seguimento negado (fl. 125), assim 

como restou indeferido o pedido de tutela de urgência junto ao Superior 

Tribunal de Justiça, que buscava a concessão de efeito suspensivo e ativo à 

inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 

127/132). 

Da mesma forma, nova demanda ajuizada 

perante á Fazenda Pública .de Osasco, buscando a nulidade do Decreto n 2 

 32/11, por falta de fundamentação, teve seu, pedido denegado, mantendo 

íntegra a sua eficácia (fls. 191/193). 

Portanto, à medida em que as ações e recursos 

processuais apresentados pelo recorrente não foram suficientes para 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

retirar, ou tampouco suspender, a eficácia de indigitada Decreto, inviável 

revolver as provas para substituir premissas já fixadas. 

Consoante bem definiu o ilustre sentenciante, a 

reapreciação dos pressupostos da causa de inelegibilidade somente poderia 

se dar sobre "nada houve de acréscimo ou decréscimo quanto à análise 

feita pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal Superior Eleitoral 

sobre os atos de gestão praticados pelo impugnado no exercício de 

2004, que levaram à conclusão pelo caráter insanável,' doloso e ímprobo 

das irregularidades apontadas peló Tribunal de Contas do Estado" (fl. 

667). 

Não obstante, como também já restou decidido, 

a promoção de arquivamento de inquérito civil homologado pelo Ministério 

Público não traz reflexos no âmbito desta Justiça Especializáda, não 

afastando obstando a conclusão de serem as falhas configuradoras de atos 

de improbidade administrativa. 

Por derradeiro, nem se discute a aplicabilidade 

integral das disposições da Lei 135/2010, no que tange ao prazo de 

inelegibilidade, tendo em vista que o Decreto que deu azo a sua Incidência 

fái promulgado sob sua égide. 

Ainda que assim não fosse, o Excelso Supremo 

Tribunal Federal, por seu Órgão Pleno, em julgamento conjunto das Ações 

Diretas de Constituciorialidade nos 29 e 30 e da  Ação Direta de 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

Inconstitucionalidade ng- .  4.578, assentou a retroatividade da Lei 

Complementar n 2  135/2010 a fatos anteriores à sua vigência, de sorte cple 

não cabe a este Tribunal discutir a questão, ainda que ela esteja sendo 

revisitada por aquela Corte. 

Nesse contexto, reconhecido 'o caráter 

insanável das irregularidades, configurando dolo genérico, a ensejar a 

incidência do art. 1-9, I, "g", da Lei Coniplementar n 2  64/90, incensurável o 

indeferimento do registro da candidatura do recorrente. 

Diante ,do exposto, REJEITO a matéria 

preliminar suscitada em contrarrazdes e NEGO PROVIMENTO aos 

recursos interpostos, mantendo assim a respeitável sentença recorrida, por 

seus próprios e jurídicos fundamentos. 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

Estado de São Paulo 

VOTO N° 2038 
JUIZ L. G. COSTA WAGNER 
RECURSO ELEITORAL N° 426-64.2016.6.26.0213 
RECORRENTES: 	CELSO ANTONIO GIGLIO; WILLIANS RAFAEL DA SILVA; 

LAENIR CONSOLI 
RECORRIDOS: 	WILLIANS RAFAEL DA SILVA; PARTIDO DA MULHER 

BRASILEIRA - PMB DE OSASCO; CELSO ANTONIO GIGLIO; 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROCEDÊNCIA: OSASCO-SP (2132  ZONA ELEITORAL - OSASCO) 

Servindo-me do bem lançado relatório proferido pela 

eminente relatora, anoto que pedi vista dos autos tão somente para analisar o caso em razão 

do deferimento do registro de candidatura do interessado em pleitos anteriores, com base na 

mesma causa que ora gerou a inelegibilidade aqui reconhecida. 

É cediço que as causas de inelegibilidade são aferidas a cada 

pedido de registro de candidatura, sendo que uma mesma causa não reconhecida num pleito 

não impede que seja reconhecida num outro, tudo depende da análise dos seus requisitos, 

ou seja, análise da situação fático-jurídicas. 

No caso, importante observar que o candidato teve suas 

contas relativas ao exercício de cargo público como Prefeito de Osasco de 2004, reprovadas 

pelo Tribunal de Contas e rejeitadas pelo Poder Legislativo daquele Município, como deve 

ser, por meio de Decreto Legislativo n° 32/11 (fl. 97). 

Em 2014, através de voto de minha relatoria, o candidato teve 

seu registro deferido vez que, à época, vigorava decisão procedente em ação anulatória pelo 

mesmo ajuizada, com recurso pendente de apreciação pelo Tribunal de Justiça. 

RECURSO ELEITORAL N° 426-64.2016.6.26.0213 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

Estado de São Paulo 
Ocorre que a referida decisão foi revertida Tribunal de 

Justiça, sendo que o Superior Tribunal de Justiça não concedeu liminar para atribuir efeito 

suspensivo/ativo ao agravo de instrumento interposto para destrancar recurso especial ao 

qual foi negado seguimento, conforme consta a fl. 433, tudo minuciosamente analisado na 

r. sentença, ora recorrida. 

Ademais, os outros requisitos exigidos na Lei Complementar 

n° 64/90, foram destacados pela d. Relatora, fundamentos estes que adoto no presente voto. 

Por fim, destaco que todas as tutelas de urgência que ,o 

candidato ajuizou para visando garantir a suspensão do Decreto-Legislativo que rejeitou 

suas contas nó exercício de cargo público e que implicou o reconhecimento da 

inelegibilidade em comento não foram frutíferas e, portanto, deve ser mantido o 

indeferimento do registro de candidatura ora em análise. 

Assim, acompanho o entendimento da d. Relatora na íntegra. 

É como voto. 

L. G. COSTA W 
Juiz do TRE/SP 
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