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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 164-47.
201 2.6.14.0033 - CLASSE 32— SANTARÉM NOVO - PARÁ
Relator: Ministro Dias Toifoli
Agravante: Coligação Santarém Novo com a Força do Povo
Advogados: Sábato Giovani Megale Rossetti e outros
Agravado: Sei Ohaze
Advogados: Inocêncio Mártires Coelho Junior e outros

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFERIMENTO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS.
ART. 1 0, 1, G, DA LC N° 64190. OBTENÇÃO. TUTELA
ANTECIPADA. JUSTIÇA COMUM. AFASTAMENTO.
RECONHECIMENTO.
INELEGIBILIDADE.
JUSTIÇA
INCOMPETÊNCIA.
LITISPENDÊNCIA.
ELEITORAL.
1. A existência de decisão proferida pelo Juízo da Vara
de Fazenda concedendo tutela antecipada para afastar
os efeitos de decisões de rejeição de contas, conforme
reconhecido pelo Tribunal Regional, é suficiente para
afastar a inelegibilidade, a teor da ressalva contida na
alínea g do inciso 1 do art. 10 da LC no 64/90.
2. Não cabe à Justiça Eleitoral reconhecer a existência
de litispendência em processo de competência da Justiça
Comum.
3. A obtenção de provimento liminar superveniente ao
registro constitui alteração jurídica relevante no contexto
do processo eleitoral apta a afastar a inelegibilidade, nos
moldes do art. 11, § 10, da Lei n°9.504/97, a despeito do
ajuizamento da ação anulatória após a impugnação.
Precedentes.
4. Circunstâncias posteriores ao pedido de registro só
podem ser consideradas para afastar a incidência da
causa de inelegibilidade, e não para fazê-la incidir.
Precedentes.
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5. Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos das notas de
julgamento.
Brasília, 7 de fevereiro de 2013.

MINI

LATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhora Presidente, o
Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), reformando sentença, deferiu o
registro da candidatura de Sei Ohaze ao cargo de prefeito do Município de
Santarém Novo/PA, nas eleições de 2012, em razão da obtenção de liminar
suspendendo os efeitos de acórdãos do Tribunal de Contas no bojo dos quais
foram rejeitadas contas de convênios de responsabilidade do candidato
(fis. 1.256-1.261).
Eis a ementa do julgado (fl. 1.256):
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE.
REJEIÇÃO DE CONTAS, OBTENÇÃO DE LIMINAR SUSPENSIVA
APÓS O PEDIDO DE REGISTRO. ALTERAÇÃO FÁTICA E
JURÍDICA SUPERVENIENTE. INELEGIBILIDADE AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 11, § 10, da Lei n° 9.504197, inserido pela
Lei n° 12.03412009, a concessão da liminar, ainda que posterior ao
pedido de registro, é capaz de afastar a inelegibilidade prevista no
art. 1, 1, g, da LC n° 64190.
2. Recurso conhecido e provido.
O acórdão foi integrado pelos arestos de fis. 1.298-1.301 e
1.327-1.328, nos quais foram rejeitados os embargos de declaração opostos
pela Coligação Santarém Novo com a Força do Povo.
Gladistone Cabral de Oliveira e a Coligação Santarém Novo
com a Força do Povo interpuseram os recursos especiais de fls. 1.264-1.275 e
1.332-1.345.
No recurso especial de fls. 1.264-1.275, interposto com base
no art. 276, 1, a e b, do Código Eleitoral, Gladistone Cabral de Oliveira apontou
divergência jurisprudencial e violação ao art. 11, § 10, da Lei n° 9.504197.
Alegou que, de acordo com a assente jurisprudência desta
Corte, as inelegibilidades e as condições de elegibilidade devem ser aferidas
no momento do pedido de registro, não podendo ser aceita, por essa razão,
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decisão liminar concedida posteriormente, para afastar os efeitos das decisões
de rejeição de contas.
Ressaltou que, "no caso, em repise, compulsando-se os Autos,
o pedido de registro de candidatura do recorrido foi ajuizado no dia 05.07.2012,
mas a ação desconstitutiva somente foi ajuizada no dia 20.07.2012 e, por sua
vez, a medida liminar foi concedida somente no dia 29.08.2012" (fl. 1.275).
No apelo de fls. 1.332-1.345, interposto com base no art. 276,
1, a, do Código Eleitoral, a Coligação Santarém Novo com a Força do Povo
apontou afronta aos arts. 5 0, XXXV, da Constituição Federal, e 1 0 , 1, g, da
LC n° 64/90.
Sustentou, em síntese, que:
a) não consta dos autos o teor da ação ordinária declaratória
desconstitutiva de nulidade de ato administrativo, não se prestando a afastar a
inelegibilidade a simples notícia de que fora deferida liminar;
b) a ausência da juntada da petição inicial da ação
desconstitutiva impediu o contraditório e a ampla defesa, haja vista a
necessidade de análise dos fundamentos utilizados na mencionada ação cujo
ajuizamento seria meramente oportunista;
c) foram sete processos do Tribunal de Contas relativos à
rejeição das contas do ora recorrido, sendo que "nas ações manejadas em
2008, pediu a mesma coisa e lhe foi negada. Agora em 2012, sob o
ri. 2012.01685926-58 (processo n. 0032348-60.2012.814.0301) repita-se,
alegando o mesmo que foi sustentado à época, [2008] o cerceamento do
amplo direito de defesa, utilizando as mesmas alegações, com a mesma forma
e dinamismo na redação do petitório, pediu e lhe foi deferido [ ... ]" (fl. 1.338);
d) o caso é de litispendência e de litigância de má-fé,
porquanto "o Recorrido visa burlar o contido na norma eleitoral, e na regra
processual, não somente através dessa nova medida judicial, como através de
pedido liminar para suspender os acórdãos definitivos da Corte de Contas do
Estado do Pará, quando já obteve negativa em relação a pedido idêntico
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anos anteriores, mas, afrontando a regra do art. 14, II, 17, 1 e II do CPC"
(fI. 1.340);
e) a decisão que concedeu a medida mostra-se inservível
para afastar a inelegibilidade da alínea g; e
O são insanáveis as irregularidades que ensejaram a rejeição
das contas e indicam a prática de ato doloso de improbidade administrativa.
Em sede de contrarrazões, às fls. 1.291-1.296 e 1.349-1.355, o
recorrido sustentou que as alegações acerca da ação desconstitutiva são
estranhas ao presente processo de registro e que as teses recursais quanto ao
ponto constituem indevida inovação, sem o necessário prequestionamento.
Alegou que a situação em relação aos processos da Corte de Contas foi
alterada em 2008, o que justificou o ajuizamento de nova medida judicial, por
fundamentos diversos dos anteriormente apresentados. Sustentou ser inviável
a análise da natureza dos vícios constatados pela Corte de Contas, tendo em
vista a suspensão dos efeitos das decisões pela Justiça Comum. Assinalou
que a obtenção da medida liminar constitui fato novo e superveniente ao
registro. Salientou que a decisão foi juntada aos autos assim que proferida,
oportunizando às partes o devido contraditório, bem como a manifestação do
Ministério Público, que opinou favoravelmente ao recorrido.
Opinou a Procuradoria-Geral Eleitoral pelo parcial
provimento dos recursos, a fim de que os autos retornem ao Tribunal Regional
para a análise das irregularidades que ensejaram a rejeição das contas
(fls. 1.359-1.365).
Neguei seguimento aos recursos especiais (fis. 1.367-1.374).
Daí o presente agravo regimental interposto pela Coligação
Santarém Novo com a Força do Povo (fls. 1.389-1.398), no qual reitera os
argumentos e afirma que as decisões nas quais foram rejeitadas as contas do
agravado, cujos efeitos foram suspensos judicialmente, já haviam sido objeto
de ações judiciais que não lograram êxito, razão pela qual há de ser
reconhecida a ocorrência de litispendência, a ensejar a manutenção da
inelegibilidade do agravado.
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Alega que, "configurada a existência de litispendência, jamais
poderia ser deferida liminar idêntica a anteriormente negada, inclusive, pelo
mesmo juízo. O referido processo deveria ser extinto, não havendo como ser
considerada a liminar que ensejou a suspensão dos efeitos dos Acórdãos que
rejeitaram as contas do Agravado" (fl. 1.397).
Em 7 de fevereiro de 2013 a Coligação Santarém Novo com a
Força do Povo, por meio da Petição protocolizada sob o n° 2.21612013, noticia
a concessão de efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento
no 20123031169-3 interposto pela ora agravante perante o TJ/PA contra a
decisão que sustou os efeitos das decisões da Corte de Contas e sobrestou os
processos de prestação de contas do ora agravado.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (relator): Senhora
Presidente, eis os fundamentos da decisão agravada (fls.1 .370-1.374):
Na espécie, extrai-se do aresto regional e da sentença que o
Tribunal de Contas do Estado desaprovou as contas do ora recorrido
relativas a seis convênios.
Entretanto, em sede de ação ordinária declaratória de nulidade de
ato administrativo, o Juiz da 2a Vara de Fazenda de Belém concedeu
tutela antecipada para afastar os efeitos das decisões proferidas
pela Corte de Contas em nove acórdãos, consoante se observa do
decisum de fls. 332-334.
Em razão de tal fato e tendo em conta o disposto no art. 11, § 10, da
Lei n° 9.504197, o Tribunal Regional deferiu o registro do candidato.
Destaco os seguintes trechos do aresto (fls. 1.258-1.261):
In casu, o recorrente teve seu registro de candidatura
indeferido com fulcro na inelegibilidade prevista na alínea "g",
inciso 1, do art. 10, da Lei Complementar n° 64190, em razão da
rejeição de suas contas pelo Tribunal de Contas do Estado do
Pará encravadas nos acórdãos TCE n°: 36.464, 39.453,
37.070, 36.101, 37.355 e 47.703.
No entanto, conforme relatado, em 31 de agosto o recorrente
juntou aos autos decisão liminar proferida pelo juízo da 2a Var
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da Fazenda de Belém, proferida em 29 de agosto de 2012,
suspendendo todos os efeitos destes acórdãos do TCE.
E ... ]

No caso sub oculi, ainda que a decisão liminar proferida pelo
juízo da 21 Vara da Fazenda de Belém, suspendendo os
efeitos dos acórdãos do TCE n°. 36.464, 39.453, 37.070,
36.067, 36.101, 37.355, 47.703, 50.663 e 50.850, tenha sido
proferida apenas em 29 de agosto de 2012, estamos diante de
uma alteração jurídica que afastou a inelegibilidade do
recorrente em data superveniente ao prazo fatal para o pedido
de registro de candidatura.
Anoto, por fim, que a existência de provimento específico de
antecipação da tutela suspendendo os efeitos da decisão de
rejeição de contas da recorrida, além de afastar a causa de
inelegibilidade, torna prejudicado o exame dos demais
elementos conformadores da hipótese em comento.
Tal entendimento não merece reparos, pois está em harmonia
com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "cumpre à
Justiça Eleitoral, enquanto não cessada a jurisdição relativamente
ao registro de candidato, levar em conta fato superveniente inteligência do § 10 do artigo 11 da Lei n° 9.50411997"
(RO n° 252037/BA, DJE de 26.08.2011, Rei. Mm. Marco Aurélio).
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
LC N° 6411990, ART, 1°, 1, g. REJEIÇÃO DE CONTAS
PÚBLICAS. PREFEITO. ORDENADOR DE DESPESAS.
COMPETÊNCIA. CÂMARA MUNICIPAL. OBTENÇÃO DE
ALTERAÇÃO
LIMINAR.
JUDICIAL
PROVIMENTO
SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.
1. Em sé tratando de contas anuais de prefeito, a competência
para o seu julgamento é da respectiva Câmara Legislativa, o
que não se verificou na espécie, não havendo se falar,
portanto, na incidência da hipótese de inelegibilidade prevista
no art. 1 1, 1, g, da LC n°64/1990.
2. Nos termos do art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/1 997, inserido
pela Lei n° 12.03412009, a concessão da liminar, ainda que
posterior ao pedido de registro, é capaz de afastar a
Inelegibilidade decorrente da rejeição de contas referentes ao
exercício de cargos públicos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgR-RO n 427302/CE, DJe de 08.04.2011, Rei. Mm. Marcelo
Ribeiro);
ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA: DEPUTADO
ESTADUAL. ARTIGO 1°, 1, g, LC N° 64190. DECISÃO
JUDICIAL, FATO SUPERVENIENTE. DEFERIMENTO DO
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REGISTRO. ASSISTENTE SIMPLES. PEDIDO. RETORNO
DOS AUTOS PARA EXAME DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA
IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
[ ... ]
2 - A jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que, para se afastar a inelegibilidade da alínea g da
Lei Complementar n° 64190, faz-se mister a obtenção de
medida liminar ou de antecipação de tutela que suspenda os
efeitos da decisão que rejeitou as contas do candidato.
3 - O provimento judicial que suspende os efeitos da decisão
que rejeitou as contas após a data do pedido de registro de
candidatura constitui alteração superveniente apta a afastar a
inelegibilidade da alínea g da Lei Complementar n° 64190.
4 - Agravo regimental a que se nega provimento.
no
449045/CE,
(AgR-RO
Rei. Min. Hamilton Carvalhido); e

DJe

de

04.03.2011,

RECURSO ORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL.
DEFERIMENTO.
CAND DATO.
REGISTRO
DE
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS.
N° 64190. ALTERAÇÃO
ART. 1, 1, g, DA LC
SUSPENSÃO. EFEITO.
SUPERVENIENTE. LIMINAR.
DECISÃO. TCU.
as alterações
1. Na dicção do art. 11, § 10, da Lei n 1
fáticas ou jurídicas que afastem a inelegibilidade produzem
efeitos no processo de registro de candidatura, ainda que
supervenientes ao pedido.
2. A obtenção de provimento liminar constitui alteração jurídica
relevante no contexto do processo eleitoral, a despeito de a
ação anulatória ter sido ajuizada após a impugnação.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgR-RO n° 265464/BA,
Rei. Mm. Marcelo Ribeiro).

PSESS de 28.10.2010,

Alegam os recorrentes que a concessão da tutela após o pedido de
registro não tem reflexos no registro de candidatura, porquanto as
condições de elegibilidade e as inelegibilidades devem ser aferidas
no momento do pedido de registro, mormente quando a ação
anulatória tenha sido proposta posteriormente.
Sobre esse aspecto, já decidiu esta Corte que "a data do
ajuizamento da ação anulatória não se mostra relevante para o
deslinde da questão, haja vista que os efeitos dos decretos que
rejeitavam as contas foram suspensos por decisão da Justiça
Comum, viabilizando o deferimento do registro de candidatura pelo
Tribunal Regional Eleitoral" (AgR-REspe n° 383-80/MA, PSESS de
8.11.2012, de minha relatoria).
Em relação ao argumento de que não foi juntada aos autos a inicial
da ação anulatória, tal circunstância não se mostra apta a influenciar
na decisão acerca do registro de candidatura, consoante bem
ressaltou o Tribunal Regional.
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Ademais, observa-se da decisão liminar que a concessão da tutela
antecipada foi devidamente fundamentada, o que ensejou, inclusive,
a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pelo provimento
do recurso eleitoral para deferir o registro do candidato, ao
considerar que "[ ... ] a decisão, contudo, apresenta outros
fundamentos, os quais não cabe profligar nesta sede, ligados a
alegada violação ao devido processo legal pelo Tribunal de Contas.
Por isso, gera o efeito pretendido de suspender os acórdãos nela
mencionados" (fl. 1.254).
Diante de tal contexto, não há como concluir de forma diversa.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos especiais, com base
no art. 36, § 6 0 , do RITSE, para manter o deferimento do registro de
Sei Ohaze ao cargo de prefeito do Município de Santarém Novo/PA.

A agravante não traz elementos suficientes para a reforma da
decisão agravada.
Observo ser inviável o exame da alegação de que a tutela
antecipada concedida pelo Juízo da 21 Vara de Fazenda de Belém não teria o
condão de afastar os efeitos da inelegibilidade, tendo em vista a ocorrência de
litispendência em razão do indeferimento do mesmo pedido em decisões
anteriores.
Isso porque, para concluir pela litispendência, que, nos termos
do art. 301, § 1 0, 20 e 31 , do CPC, estará configurada se for ajuizada
novamente a ação pelas mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido, seria necessário revolver as provas dos autos, o que não é
permitido em sede de recurso especial.
Ademais, não cabe à Justiça Eleitoral reconhecer a existência
de litispendência em processo de competência da Justiça Comum.
Cabe a esta Justiça especializada, em processo de registro de
candidatura, especificamente em relação à alínea g do inciso 1 do art. 1 1 da
LC n° 64190, examinar a existência de inelegibilidade decorrente de rejeição de
contas por decisão proferida nas circunstâncias ali previstas, com a ressalva
contida no mesmo dispositivo legal, que considera afastada a inelegibilidade
caso haja decisão judicial suspendendo ou anulando a decisão que houver
rejeitado as contas do candidato, o que ocorreu na espécie.
No tocante à documentação apresentada pela coligação
recorrente após a interposição do agravo regimental, por meio da Petição\\
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n° 2.21612023, cumpre assinalar que, além de não ser possível a sua análise
nesta via especial', circunstâncias posteriores ao pedido de registro, nos
termos do § 10 do art. 11 da Lei n°9.504/97, só podem ser consideradas para
afastar a incidência da causa de inelegibilidade, e não para fazê-la incidir2.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

1 Precedente: REspe n° 263-20/MG, PSESS 13.12.2012, de minha relatoria, redator para o acórdão Mm. Marco
Aurélio.
2 Precedentes: AgR-RO n° 684-17/TO, Rei. Mm. Aidir Passarinho Junior, PSESS de 5.10.2010; AgR-REspe
n° 383-80/MA, de minha relatoria, PSESS de 8.11.2012; e AgR-REspe n° 74-68/CE, Rei. Min. Laurita Vaz, PSESS de
19.12.2012.
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EXTRATO DA ATA

AgR-REspe n° 164-47.2012.6.14.0033/PA. Relator: Ministro
Dias Toifoli. Agravante: Coligação Santarém Novo com a Força do Povo
(Advogados: Sábato Giovani Megale Rossetti e outros). Agravado: Sei Ohaze
(Advogados: lnocêncio Mártires Coelho Junior e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo
regimental, nos termos do voto do relator.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes as Ministras
Nancy Andrighi, Laurita Vaz e Luciana Lóssio, os Ministros Marco Aurélio, Dias
Toifoli e Henrique Neves da Silva, e o Procurador-Geral Eleitoral, Roberto
Monteiro Gurgel Santos.
SESSÃO DE 7.2.2013.

