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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACÓRDÃO 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO N° 1185-31. 
2010.6.14.0000 - CLASSE 37— BELÉM - PARÁ 

Relator: Ministro Hamilton Carvalhido 
Agravante: Antônio Armando Amaral de Castro 
Advogados: Marcelo Antônio de Andrade e outros 

ELEIÇÃO 2010. REGISTRO DE CANDIDATURA. 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. 
INELEGIBILIDADE. ART. l, 1, g, da LC N° 64190 C.C. LC 
N° 135/2010. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO 
IMPUGNANTE. ÔNUS DA PROVA. CANDIDATO/ 
IMPUGNADO. ART. 11, § 50 DA LEI N° 9.504197. 
REJEIÇÃO DE CONTAS. SUSPENSÃO DE 
INELEGIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVIMENTO 
JUDICIAL. 
1.A mera inclusão do nome dos gestores na lista 
remetida à Justiça eleitoral não gera inelegibilidade e nem 
com base nela se pode afirmar ser elegível o candidato 
(art. 11, § 50 da Lei n° 9.504197). 
2. O ônus de provar fato impeditivo • do direito do 
impugnante é do candidato/impugnado. Precedentes. 
3. É necessária a obtenção de provimento judicial para 
suspender a inelegibilidade decorrente de rejeição de 
contas por irregularidade insanável. Precedentes. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento. 

am os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimida4le, em cesprover o agravo regimental, nos termos das notas de 
julgame

Braília 1 0 de evereiro de 2 1. 

MINI TRO HAMILT N CARVA HIDO - RELATOR 

o
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO: Senhor 

Presidente, trata-se de agravo regimental interposto por Antonio Armando 

Amaral de Castro contra decisão da minha lavra pela qual neguei seguimento a 

recurso ordinário, nos seguintes termos (fls. 310-318): 

Tudo visto e examinado, decido. 
De início, o pedido de desistência está prejudicado porquanto 
requerido após o julgamento pelo Tribunal de origem da ação de 
impugnação do registro, além do que, está sob apreciação desta 
Corte o recurso e não a referida ação. Como bem lançado no 
pronunciamento ministerial (fls. 304-305): 

O pedido de desistência de fl. 269 já foi considerado 
prejudicado pelo Exmo. Sr. Juiz Federal Relator do Registro de 
Candidatura objeto destes autos, nos seguintes termos: 'O 
pedido encontra-se prejudicado, [uma] vez que o referido 
processo foi julgado na sessão extraordinária realizada ontem. 
Ademais, é fato notório que o advogado da coligação se fazia 
presente no auditório e nada alegou em relação ao presente 
requerimento' (fl. 269). 
De fato, o pedido está prejudicado, em razão do julgamento da 
ação de impugnação de registro de candidatura. Não é 
possível a homologação do pedido de desistência da ação 
posterior ao seu julgamento. 
[ ... ]'. (grifos do original) 

Passo à análise do recurso. 
Quanto ao pedido de reforma do julgado em razão de suposta 
afronta ao devido processo legal e cercea nto efesa, tenho 
que não procede, pois se depreende dos au s que ao r orrente foi 
oportunizado esse direito por meio da c ntestação. A orte de 
origem, ao contrário do que ele afirma, teri analisado suas azões, 
mormente no que tange à alegação de que s decisões 	 C da	 e de 
Contas do Estado do Pará relativas aos co vênios firmad entre o 
Município de Marituba e o Estado do ara se e contrariam 
suspensas. Colho, a propósito, o seguin trecho do acórdão 
(fls. 245-246), verbis: 

'[ ... ] 

É o que sucedeu, na espéciACoeito, analisando a 
extensa documentação anexa 68), vejo que o 
rosário de convênios tidos com 	 chega ao nada 
modesto patamar de 20 (vinte), 	 iiarca da nota de
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improbidade administrativa, com dano ao erário 
inequivocamente assentado, sem prova induvidosa de 
qualquer efeito suspensivo por quem de direito, e, ainda, fruto 
de tomada de contas, próprio da ausência de qualquer tipo de 
prestação originária do responsável. E certo que o impugnado, 
na sua peça de contestação, apregoa aos quatro cantos que 
todos, absolutamente todos esses 20 (vinte) convênios 
julgados pelo TCE foram suspensos face a recurso encetado 
perante a presidência daquele órgão, porém, não se nos 
afigura crível, o porquê de o defensor não carrear aos autos 
pelo menos uma cópia de eventual peça recursal e/ou de 
qualquer prestação de contas, restringindo-se a soltar palavras 
ao vento. Nem mesmo a estranha certidão de fi. 236, emanada 
do Presidente do TCE, com os dizeres "(...) não constou na 
relação de gestores com contas julgadas irregulares 
encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral ( ... ), socorre-lhe, 
haja vista ser esta, no mínimo, confusa/ambígua. Ora, o nome 
do candidato não constou na lista por quê? Por um lapso? 
Fruto de um erro? Por conta de recurso de reconsideração ou 
de revisão deferido por aquele órgão? Por conta de ação 
judicial? Nada, absolutamente nada restou provado, como 
erroneamente quer fazer crer o impugnado. 

[ ... ]'. (grifo no original) 

Nesse contexto, não há falar em nulidade do acórdão, como bem 
lançado no pronunciamento ministerial (fl. 276): 

Inexiste nulidade do acórdão recorrido, por não afrontar os 
princípios do devido processo legal, do contraditório e da 
ampla defesa, porquanto o recorrente, no momento oportuno, 
não apresentou prova de suas alegações. 

Não ocorreu inversão do ônus da prova. A Coligação 'Frente 
Popular Acelera Pará' comprovou o fato constitutivo do seu 
direito, ao apresentar os 20 (vinte) acórdãos mencionados na 
ação de impugnação em comento. Contudo, o recorrente não 
provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, 
nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, tendo 
apenas alegado a ausência de 'decisão irrecorrível proferida 
pelo órgão competente', erq razão da suspensão dos efeitos 
dos acórdãos de rejeição dk &ntas. 

[...]'.(grifo no original) 

A informação da existência de ef to suspensivo das ecisões do 
Tribunal de Contas Estadual (TCE não socorre o ecorrente. De 
fato, foi juntada aos autos certidão que atesta interposição de 
recursos de revisão perante o Tribu 1 de Co s do Estado; no 
entanto, esses recursos não têm o co o e suspender nem de 
alterar a natureza irrecorrível dos julga s, conforme se depreende 
da jurisprudência desta Corte:

/ 
3. A existência de recurso e revisão (oi recurso de rescisão) 
não desfaz a natureza arcorrível do julgado administrativo
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impugnado. Eventual utilização de recurso de rescisão apenas 
reforça o trânsito em julgado da decisão que rejeitou as contas, 
pois recursos que tais somente podem ser manejados contra 
atos irrecorríveis. Por isso que tal manejo não tem jamais o 
efeito de automaticamente afastar a natureza irrecorrível do ato 
impugnado. 

[ ... ]'. (AgR-REspe n° 31.942/PR, Rel. designado Ministro 
CARLOS AYRES BRITTO, publicado na sessão de 
28.10.2008) 

A Lei Complementar n° 135/2010 alterou a alínea g do inciso 1 do 
artigo 1 0 da Lei Complementar n° 64190, que passou a ter a seguinte 
redação: 

'Art. 10 São inelegíveis: 

- 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 li do art. 71 da Constituição Federal, a todos os 
ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que 
houverem agido nessa condição; 

E ... ],. 

In casu, consoante o acórdão recorrido, estão presentes todos os 
fatores que fazem incidir a inelegibilidade ao recorrente, a saber: 
a) há 20 acórdãos irrecorríveis proferidos pelo Tribunal de Contas 
Estadual, órgão competente para analisar contas de prefeito relativas a 
convênio com o Estado do Pará; b) não há comprovação da existência 
de decisão emanada pelo Poder Judiciário que tenha anulado ou 
suspendido o efeito desses acórdãos para as eleições que se realizarem 
nos próximos oito anos; c) trata-se de irregularidades insanáveis que 
configuram atos dolosos de improbidade administrativa, pois todos os 
acórdãos consignam a existê	 de danos causados ao erário na 
celebração de convênios à épo a em que o recorrente era 	 feito do
Município de Marituba/PA. 

Para a certeza das coisas, d taco dos aludidos aqA5rdâbs do 
Tribunal de Contas do Estado dorá, juntados pelo i 

O	

ugnante: 

1. Acórdão n° 39.486 (Processo	 2002/5315 -0; Tomada de 
Contas — Convênio n° 126/2001, firmado	 tre PR 

A	
EFEITURA

RIA E MUNICIPAL DE MARITUBA E SECR 	 PLANEJAMENTO 
DO ESTADO DO PARÁ - SEPLAN/PA): enação ao pagamento 
de R$ 15.178,19 (quinze mil, cento e tenta e oito reais e dezenove 
centavos), acrescidos de multa regimentais, em razão da 
inexecução de obras e serviços d pavimentação pública (fls. 81-83), 
confirmado pelo Acórdão n° 42 29, de 6.11.2007, no julgamento do 
pedido de reconsideração (fls. 77-78);
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2. Acórdão n° 44.061 (Processo n° 2003151370-0; Tomada de 
Contas - Convênio n° 62412002, firmado entre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E SEPLAN/PA: condenação ao 
pagamento de R$ 15.792,03 (quinze mil, setecentos e noventa e dois 
reais e três centavos), acrescidos de multas regimentais, em razão 
da inexecução de 27% do serviço de pavimentação pública, julgado 
em 16.10.2008 (fls. 86-88); 

3. Acórdão n° 45.281 (Processo n° 2003151040-7; Tomada de 
Contas - Convênio n° 30512001, firmado entre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E SEPLAN/PA: condenação ao 
pagamento de R$ 59.308,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e oito 
reais), acrescidos de multas regimentais, em razão da inexecução de 
39,93% do serviço de pavimentação e drenagem de rua (fls. 91-92), 
julgado em 14.5.2009; 

4. Acórdão n° 46.024 (Processo n° 2008150942-7; Tomada de 
Contas - Convênio n° 10712005, firmado entre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEPOF/PA): condenação ao 
pagamento de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), 
acrescidos de multas regimentais, em razão da inexecução total de 
obra relativa à urbanização e pavimentação externa do ginásio de 
esportes municipal, julgado em 10.9.2009 (fls. 95-97); 

5. Acórdão n° 46.534 (Processo n° 2003150986-0; Tomada de 
Contas - Convênio n° 30012001, firmado entre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E SEPLAN/PA): condenação ao 
pagamento de R$ 79.090,00 (setenta e nove mil e noventa reais), 
acrescidos de multas regimentais, em razão da inexecução de 
54,34% de obra relativa à drenagem e pavimentação de rua, julgado 
em 10.12.2009 (fls. 100-102); 

6. Acórdão n° 46.572 (Processo n° 2007152944-0; Tomada de 
Contas - Convênio n° 20612005, firmado entre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E SEPOF/PA): condenação ao 
pagamento de R$ 330,66 (trezentos e trinta reais e sessenta e seis 
centavos), acrescidos de multas regimentais, em razão da execução 
de apenas 58,23% de obra relativa à melhoria do sistema viário, 
julgado em 17.12.2009 (fls. 105-106); 

7. Acórdão n° 46.579 (Processo n° 2003/51039-3; Tomada de 
Contas - Convênio n° 30612001, 1 -entr PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E S LAN/PA): cTdeqação ao 
pagamento de R$ 64.809,00 (sesse1 e quatro mil, oito o s  e 
nove reais), acrescidos de multa regimentais, em ^ã'bJla 
inexecução de obra relativa à pavime ação e drenageriye rua em 
sua totalidade, julgado em 17.12.2009 Is. 110-111); / 
8. Acórdão n° 47.159 (Processo n° 2003/5098 -2; Tomada de 
Contas - Convênio n° 30212001, fi mado	 tre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E SEP	 A): condenação ao 
pagamento de R$ 83.916,00 (oitenta três mil, novecentos e 
dezesseis reais), acrescidos de multas egimentais, em razão da 
inexecução de 61,56% de obra relati à pavimentação asfáltica e 
drenagem de rua, julgado em 20.4.2 10 (fls. 115-117);
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9. Acórdão n° 42.021 (Processo n° 2003150987-1; Tomada de 
Contas - Convênio n° 30112001, firmado entre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E SEPLAN/PA): condenação ao 
pagamento de R$ 81.848,60 (oitenta e um mil, oitocentos e quarenta 
e oito reais e sessenta centavos), acrescidos de multas regimentais, 
em razão da inexecução de 56,94% de obra relativa à pavimentação 
e drenagem de rua, julgado em 21.8.2007 (fls. 120-122); 
10.Acórdão n° 42.029 (Processo n° 2003150989-3; Tomada de 
Contas - Convênio n° 30312001, firmado entre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E SEPLAN/PA): condenação ao 
pagamento de R$ 93.173,00 (noventa e três mil, cento e setenta e 
três reais), acrescidos de multas regimentais, em razão da 
inexecução de 62,44% de obra relativa à pavimentação e drenagem 
de rua, julgado em 23.8.2007 (fls. 125-126); 
11.Acórdão no 42.389 (Processo n° 2003150985-0; Tomada de 
Contas - Convênio n° 29912001, firmado entre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E SEPLAN/PA): condenação ao 
pagamento de R$ 31.731,50 (trinta e um mil, setecentos e trinta e 
um reais e cinquenta centavos), acrescidos de multas regimentais, 
em razão da inexecução de 21,24% de obra relativa à pavimentação 
e drenagem de rua (fls. 129-130), julgado em 30.10.2007; 
12.Acórdão n° 44.060 (Processo n° 2003151127-2; Tomada de Contas 
- Convênio n° 34612002, firmado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARITUBA E SEPLAN/PA): condenação ao pagamento de 
R$ 43.963,20 (quarenta e três mil, novecentos e sessenta e três reais e 
vinte centavos), acrescidos de multas regimentais, em razão da 
inexecução de 48% de obra relativa à pavimentação em capa selante de 
rua, julgado em 16.10.2008 (fis. 133-134); 
13.Acórdão n° 44.902 (Processo n° 2007151633-6; Tomada de 
Contas - Convênio n° 10912006, firmado entre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E SEPOF/PA): condenação ao 
pagamento de R$ 48.478,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e 
setenta e oito reais), acrescidos de multas regimentais, em razão da 
inexecução de 32,33% de obra relativa à melhoria no sistema viário 
urbano (fis. 137-138), julgado em 19.3.2009; 
14.Acórdão n° 45.283 (Processo 
Contas - Convênio n° 622/2002, 
MUNICIPAL DE MARITUBA E 
pagamento de R$ 34.063,68 (trint 
reais e sessenta e oito centavos), a 
em razão da inexecução de 24% de 
capa selante de rua, julgado em 14.5 
15.Acórdão n° 45.492 (Processo n° 200: 
- Convênio n° 32312001, firmado entre 1 
MARITUBA E SEPLAN/PA): condenação 
(um mil e oitenta reais), acrescidos de m 
inexecução de 0,82% de obra relativa à,rí 
julgado em 4.6.2009 (fis. 146-147); /

e
conaenaco.... ao 

quatro mil, sessenta e tr's 
ridos de multas regimenta s, 
relativa àpavim a * m 

)9 (fls. 141-143 
'51032-7; To ada de Contas 

EFEITU MUNICIPAL DE 
W ga erito de R$ 1.080,00 
as egimentais, em razão da 

3tauração e reforma de praça, 

n° 2003/51371-1; Tomada de 
firmado entre PREFEITURA 

16. Acórdão n° 45.625 (Proc(so n° 2003151271-9; Tomada de 
Contas - Convênio n° 32812002, firmado entre PREFEITURA
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MUNICIPAL DE MARITUBA E SEPLAN/PA): condenação ao 
pagamento de R$ 4.172,59 (quatro mil, cento e setenta e dois reais e 
cinquenta e nove centavos), acrescidos de multas regimentais, em 
razão da inexecução de pavimentação em capa selante de rua em 
sua integralidade, julgado em 23.6.2009 (fls. 150-151); 
17.Acórdão n° 45.913 (Processo n° 2002151729-5; Tomada de 
Contas — Convênio n° 10012001, firmado entre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E SEPLAN/PA): condenação ao 
pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais), acrescidos de multas 
regimentais, em razão de irregularidade na aquisição de 
motoniveladora, julgado em 25.8.2009 (fls. 154-155); 
18.Acórdão n° 45.918 (Processo n° 2007154285-7; Tomada de 
Contas — Convênio n o 65212002, firmado entre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E SEPLAN/PA): condenação ao 
pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), acrescidos de 
multas regimentais, em razão da falta de prestação de contas 
relativa à construção de ginásio poliesportivo, julgado em 25.8.2009 
(fls. 158-159); 

19. Acórdão n° 46.364 (Processo n° 2003151129-4; Tomada de Contas 
- Convênio n° 34512002, firmado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARITUBA E SEPLAN/PA): condenação ao pagamento de 
R$ 31.599,73 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e nove mil reais e 
setenta e três centavos), acrescidos de multas regimentais, em razão da 
irregularidade na execução de obra relativa à pavimentação em capa 
selante de rua, julgado em 5.11.2009 (lis. 162-163); 
20. Acórdão n° 46.942 (Processo n° 2003150984-9; Tomada de 
Contas — Convênio n° 304/2001, firmado entre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA E SEPLAN/PA): condenação ao 
pagamento de R$ 45.154,00 (quarenta e cinco mil, cento e cinquenta 
e quatro reais), acrescidos de multas regimentais, em razão de 
irregularidade na execução de obra relativa à pavimentação asfáltica 
e drenagem de rua, julgado em 11.3.2010 (fls. 166-167). 

Nesse contexto, irrepreensível a decisão regional ao consignar estar 
configurada a inelegibilidade constante do artigo 1, 1, g, da 
LC 64190, reconhecendo a existência de decisões irrecorríveis, 
proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado, órgão competente 
para o julgamento de prestação de contas relativa a convênio 
firmado entre o Município e o(Ï&r-.cojn destaque para o fato de 
tais irregularidades serem insa\áveis, '[...]cotn elével mar e 
improbidade administrativa (da rtç ao erário) [ ... ]' (li. 245). 
É da jurisprudência desta Corte: 

'[...] A aplicação de verbas tderais repassadas t município 
em desacordo com o coi\vênio configura ,4'r regularidade 
insanável.	 \	 / 

[ ... ]'. (REspe n o 36.974/SP, Rei. Ministro C1IALDO VERSIANI, 
julgado em 10.6.2010, DJe 6.8.2010) / 

Pelo exposto, com fundamento no artig36, § 6°, do Regimento 
Interno do Tribunal Superior Eleitoral, ne1go seguimento ao recurso. 
[ ... ]". (grifos no original)
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A insurgência está fundada em que este Tribunal, ao rejeitar a 

prejudicial do recurso de desistência da ação formulada pelo autor da ação de 
impugnação ao registro, afrontou o artigo 5 0, XXXV, da Constituição Federal. 

Defende o agravante que a desistência da ação pode ocorrer a qualquer 

momento ou fase do processo, elencando, para corroborar essa alegação, 

julgados do Supremo Tribunal Federal: AgR-RE n° 411.162/PR, Rei. Ministro 

MARCO AURÉLIO, julgado em 29.6.2005, DJ 26.8.2005; AgR-RE 

n° 231.671/DE, Rei. Ministra ELLEN GRAdE, julgado em 28.4.2009, DJe 

21.5.2009; AgR-RE n° 231 .509/SP e AgRg-ED-AgRg-ED RE n° 446.790/PR, 

Rei. Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgados em 13.10.2009, DJe 12.11.2009 e 
26.11.2009, respectivamente. 

Além disso, afirma que os acórdãos da Corte de Contas que 

embasaram a impugnação não se prestam a demonstrar a inelegibilidade, 

porque, sujeitos a recurso, foram recebidos com efeito suspensivo, o que 

afastou seu nome da lista de inelegíveis remetida pelo Tribunal de Contas ao 

Tribunal Regional Eleitoral. 

Houve, no seu sentir, inversão do ônus da prova, pois cumpria 

ao impugnante demonstrar a existência da inelegibilidade. Prossegue 

informando que trouxe outra certidão do TCE/PA em que elencam os acórdãos 

sujeitos a recursos de revisão com efeito suspensivo atribuído pelo Presidente 

daquela Corte, bem como petições de recurso e pareceres (fl. 301). 

É o relatório.

VOTO 

O SENHOR MINISTRO HAMILTON CA'VALHlD97(relator): 

Senhor Presidente, o agravo regimental não merece prosp ar. 

No caso, o candidato teve seu registro i efrido pelo Tribunal 

Regional Eleitoral do Pará, que acolheu impugnação rmulada pela Coligação 

Frente Popular Acelera Pará com fundamento 	 incidência de causa de 

inelegibilidade constante da alínea g do inciso 1 do artigo 1 0 da Lei
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Complementar n° 64190, com a redação dada pela Lei Complementar 
no 13512010.

O acórdão da Corte a qua assentou estarem presentes os 

pressupostos de inelegibilidade, no que destacou a "[ ... ] ausência de prestação 

de contas por parte do convenente, situação que, por si só, tem sua conduta 

dolosa advinda do próprio comando legal, que, à evidência, inadmite 

modalidade culposa. É o que dispõe o inciso VI, do art. 11, da Lei n°8.429/92 

[ ... ]" (fl. 245); "[ ... ] insanabilidade das contas, laureada de ato doloso 
configurador de improbidade administrativa [ .. .J", com nota de dano ao erário; e 

sem prova induvidosa, nos autos, de qualquer efeito suspensivo obtido pelo 
candidato (fl. 247). 

Ainda naquele julgado constou que, embora alegado na 

contestação à impugnação que os acórdãos do Tribunal de Contas estavam 

sujeitos a recurso de revisão com efeito suspensivo, não se desincumbira o 

candidato de trazer aos autos prova desse fato, isto é, obtenção de provimento 

no âmbito do órgão de Contas, nem judicial, anulando ou suspendendo os 

efeitos da alínea g. Daí por que reconheceu aquela Corte a inelegibilidade do 
candidato.

Como consigna a decisão atacada, o pedido de desistência da 

ação, formulado após o julgamento da impugnação ao registro, foi julgado 

prejudicado na origem, em 5.8.2010. Acresça-se aos fundamentos ali expostos 

que o impugnante/agravado nem sequer interpôs recurso contra essa 

prejudicial, mas, apenas em 23 seguinte, formulou pedido para que este 

Tribunal Superior homologasse a desistência pretendid-

Desse modo, a negativa ao pedid9 pelas razõesineadas 
não configura afronta ao artigo 5 0 , XXXV, da Constittf ição Federal. 

E mais, o agravante alegou inveksão do ônu4a prova, 
afirmando ainda que a não inclusão do seu nome na \ ista encarplí'nhada para a 

Justiça Eleitoral se deu porque foram interposto/

nO	

dreconsideração, 

que foram recebidos como de revisão com efeito . 

A mera inclusão do nome dos gestosta remetida a esta 

Justiça Especializada - artigo 11, § 5 0, da	 04/97 – não gera
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inelegibilidade, visto que é procedimento meramente informativo, nem com 
base nela se pode afirmar ser elegível o candidato. 

Anote-se que o ônus do fato impeditivo do direito do 
impugnante é do candidato/impugnado, que deveria provar a suspensão da 
inelegibilidade constante da referida alínea g. Nesse sentido, alinho o seguinte 
precedente deste Tribunal, verbis: 

"TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. 

1. Conforme se infere do acórdão de julgamento da ação rescisória, 
não há falar-se em omissão ou contradição em relação ao art. 1 0 , 1, 
'g', da LC n° 64190, pois a inelegibilidade do embargante ocorreu, 
precisamente, pela incidência do mencionado dispositivo, tendo em 
vista o não-atendimento do ônus probatório que se lhe impunha, 
qual seja, a prova da obtenção de provimento judicial de 
natureza liminar ou antecipatória nas ações que impugnaram a 
rejeição de suas contas. 

2. Em relação à suposta divergência jurisprudencial no que tange ao 
RO n° 1 .069/RJ, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro, trata-se de alegação que 
nem sequer foi alvitrada nos fundamentos da ação rescisória, 
descabendo, pois suscitá-la por meio de embargos de declaração. 

3. Embargos de declaração rejeitados". (3 EDcIAR n° 253/DF, 
Rei. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 14.8.2008, DJe 1°.9.2008 - 
nossos os grifos) 

Sabe-se que ao agravante cumpre instruir a contestação com 
os documentos destinados à prova das alegações, mas também lhe é dado 
juntar documentos em outra fase do processo, quando necessário a fazer 
prova de fatos ocorridos após os articulados, fatos supervenientes. 

No entanto, não é esta a situação dos autos, em que, com a 
certidão, petições de recurso apresentadas no Tribunal de Contas e 
respectivos pareceres e despachos da Presidência do órgão de Contas 
juntados, o agravante pretende comprovar 
impugnação, sem sequer demonstrar a impossibil 
oportunidade. 

de 6.8.2010 - dois dias após o julgamento do reg

o preexistente à época'1da 
e de tê-lo feito na devida 

Co o 
\caCo

Pará, datada 
idatura -, elenca 

A certidão da Presidente da Corte de 

os processos sujeitos a recurso de revisão com Øieito suspeivo concedido, 
segundo consta daquele documento, "em data anterior à 05.07.2Ô10".
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Eis o quadro representativo do conteúdo da certidão e dos 

demais documentos apresentados pelo agravante: 

NúmeroProcesso I
Parecer 

Convento Recurso Despacho 
consultuvolTCE 

Acordao/TCE 

- 2002153.158-0 Recurso	 de Parecer	 de	 30.6.2010 Despacho	 da 

-	 Convênio nio	 12612001 reconsideração no	 sentido	 de	 ser Presidente do TCE/PA 

(SEPLANIFDE) subscrito	 pelo recebido como recurso recebendo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de	 revisão	 com recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão n° 39.486, de Megale Rossetti, datado atribuição	 de	 efeito concedendo	 o	 efeito 
7.3.2006, do Tribunal de de 25.6.2010 (fis. 338- suspensivo	 (fis.	 345- suspensivo,	 em 
Contas do Estado do 345) 348) 10.7.2010, e ciência do 
Pará advogado Dr. Mauricio 

Almeida,	 em	 5.7.2010 
(ti. 349) 

- 2002151.729-5 Recurso	 de Parecer	 de	 30.6.2010 Despacho	 da 

-	 Convento	 10012001 reconsideração no	 sentido	 de	 ser Presidente do TCEIPA 

(SEPOF) subscrito	 pelo recebido como recurso recebendo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de	 revisão	 com recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão n° 45.913, de Megale Rossetti, datado atribuição	 de	 efeito concedendo	 o	 efeito 
25.8.2009 de 25.6.2010 (fis. 526- suspensivo	 (fis.	 535- suspensivo,	 em 

534) 536) 11.7.2010, e ciência do 
advogado Dr.	 Mauricio 
Almeida,	 em	 5.7.2010 
(fi. 537) 

- 2003150.986-0 Recurso	 de Parecer	 de	 30.6.2010 Despacho	 da 

-	 Convênio	 30012001 reconsideração no	 sentido	 de	 ser Presidente do TCE/PA 

(SEPLAN) subscrito	 pelo recebido como recurso recebendo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de	 revisão	 com recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão n° 46.534, de Megale Rossetti, datado atribuição	 de	 efeito concedendo	 o	 efeito 
10.12.2009 de 25.6.2010 (fis. 387- pensivo,	 em 

395) 397) 10. 7. 	 0, e ciên ia do 

suspensivo (flFI

advogado Dr.	 auricio 
Almeida,	 e	 5.7.2010 
(fi.	 8) 

- 2003150.988-2 Recurso	 de Parecer	 de	 30. .2010 'Despa	 da c o 

- nio	 302/2001 -	 Convênio reconsideração no	 sentido	 de	 s r 

,

Presidente do TCE/PA 

(SEPLAN) subscrito	 pelo recebido como re	 so recebendo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de	 revisão	 càm recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão n° 47.159, de Megale Rossetti, datado atribuição	 efeità concedendo	 o	 efeito 
20.4.2010 de 25.6.2010 (fis. 423- suspensi	 (fis.	 431- ', suspensivo,	 em 

430) 432) 10.7.2010, e ciência do
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advogado Dr.	 Mauricio 
Almeida,	 em	 5.7.2010 
(fi. 433) 

- 2003151.039-3 Recurso	 de Parecer	 de	 30.6.2010 Despacho	 da 

-	 Convento	 30612001 reconsideração no	 sentido	 de	 ser Presidente do TCE/PA 

(SEPLAN) subscrito	 pelo	 Dr. recebido como recurso recebendo	 como 
Sábato Giovani Megale de	 revisão	 com recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão 46.579,	 de Rossetti,	 datado	 de atribuição	 de	 efeito concedendo	 o	 efeito 
17.12.2009 25.6.2010 (fls. 411-419) suspensivo	 (fis.	 420- suspensivo,	 em 

421) 10.7.2010, e ciência do 
advogado Dr. Mauricio 
Almeida,	 em	 5.7.2010 
(fi. 422) 

-2003/51.271-9 Recurso	 de Parecer	 de	 30.6.2010 Despacho	 da 

-	 Convento	 32812002 reconsideração no	 sentido	 de	 ser Presidente do TCE/PA 

(SEOF/FDE) subscrito	 pelo recebido como recurso recebendo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de	 revisão	 com recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão 45.625,	 de Megale Rossetti, datado atribuição	 de	 efeito concedendo	 o	 efeito 
23.6.2009 de 25.6.2010 (fis. 515- suspensivo	 (fis.	 523- suspensivo,	 em 

522) 524) 10.7.2010, e ciência do 
advogado Dr. Mauricio 
Almeida,	 em	 5.7.2010 
(fi. 525) 

- 2003151.370-0 Recurso	 de Parecer	 de	 30.6.2010 Despacho	 da 

-	 Convênio nt .o	 62412002 reconsideração no	 sentido	 de	 ser Presidente do TCE/PA 

(SEOF) subscrito	 pelo recebido como recurso recebendo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de	 revisão	 com recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão 44.061,	 de Megale Rossetti, datado atribuição	 de	 efeito concedendo	 o	 efeito 
16.10.2008 de 25.6.2010 (fis. 350- suspensivo	 (fis.	 359- suspensivo,	 em 

358) 360) .-4-04Qciência do 
advogado D'?\Mauricio 
Almeida,	 em	 7.2010 
(fl.361) 

-2003/50.989-3 Recurso	 de Pa	 cer	 de	 30.6.2010 Despacho	 da 

-	 Convênio	 30312001 reconsideração no	 entido	 de	 ser Presid	 te do TCE/PA 

(SEPLAN/FDE) subscrito	 pelo recebid	 como recurs ec	 endo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de	 re	 ão	 om recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão n° 42.029, de Megale Rossetti, datado atribuição	 efeito concedendo	 o	 efeito 
23.8.2007 de 25.6.2010 (fis. 444- suspensivo	 s.	 452- suspensivo,	 em 

451) 4 53) 1°.7.2010, e ciência do 
\\ advogado Dr. Mauricio 

Almeida,	 em	 5.7.2010 
(fi. 454)
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-2003/51.040-7 Recurso	 de Parecer	 de	 30.6.2010 Despacho	 da 

- Convênio 30512001 - reconsideração no	 sentido	 de	 ser Presidente do TCE/PA 

(SEPLAN/FDE) subscrito	 pelo recebido como recurso recebendo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovanj de	 revisão	 com recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão n° 45.281, de Megale Rossetti, datado atribuição	 de	 efeito concedendo	 o	 efeito 
14.5.2009 de 25.6.2010 (fis. 362- suspensivo	 (fis.	 371- suspensivo,	 em 

370) 372) 10.7.2010, e ciência do 
advogado Dr. Mauricio 
Almeida,	 em	 5.7.2010 
(fi. 373) 

-2003/50.987-1 Recurso	 de Parecer	 de	 30.6.2010 Despacho	 da 

-	 Convênio nio	 301/2001 reconsideração no	 sentido	 de	 ser Presidente do TCE/PA 

(SEPLAN/FDE) subscrito	 pelo recebido como recurso recebendo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de	 revisão	 com recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão n° 42.021, de Megale Rossetti, datado atribuição	 de	 efeito concedendo	 o	 efeito 
21.8.2007 de 25.6.2010 (fis. 434- suspensivo	 (fis.	 442- suspensivo,	 em 

441) 442 v.) 10.7.2010, e ciência do 
advogado Dr. Maurício 
Almeida,	 em	 5.7.2010 
(fi. 443) 

-2003/51.127-2 Recurso	 de Parecer	 de	 30.6.2010 Despacho	 da 

-	 Convênio nio	 34612002 reconsideração no	 sentido	 de	 ser Presidente do TCE/PA 

(SEPLAN) subscrito	 pelo recebido como recurso recebendo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de	 revisão	 com recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão n° 44.060, de Megale Rossetti, datado atribuição	 de	 efeito concedendo	 o	 efeito 
16.10.2008 de 25.6.2010 (fis. 466- suspensivo	 (fis.	 474- suspensivo,	 em 

473) 475) 10.7.2010, e ciência do 
advogado Dr. Mauricio 
Almeida,	 em	 5.7.2010 
(fi. 476) 

-2003/51.129-4 Recurso	 de Pecer	 de	 30.6.2010 da 

-	 Convênio	 34512002 reconsideração n	 sentido	 de	 ser Presidente 	 TCE/PA 

(SEPLAN) subscrito	 pelo rekebido como recurso recebepdo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de \	 revisão	 com recujo	 de	 revisão	 e 

- Acórdão n° 46.364, de Megale Rossetti, datado atribção	 de	 efeito cyf 'cedendo	 o	 efeito 
5.11.2009 de 25.6.2010 (fis. 549- suspevo	 (fis.	 558- ,uspensivo,	 em 

557) 558 v.)	 •, 10.7.2010, e ciência do 

/ advogado Dr. Mauricio 

/ Almeida,	 em	 5.7.2010  

(fl. 559) 

-2003/51.032-7 Recurso	 de Pare c/ de 30.6.2010 Despacho	 da 

-	 Convênio nio	 32312001 reconsideração no	 de	 ser Presidente do TCE/PA 
subscrito	 pelo recebido como recurso recebendo	 como
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(SEPLAN/FDE) Dr.	 Sábato	 Giovani de	 revisão	 com recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão n° 45.492, de Megale Rossetti, datado atribuição	 de	 efeito concedendo	 o	 efeito 

462009 de 25.6.2010 (fis. 502- suspensivo	 (lis.	 511- suspensivo,	 em 
510) 513) 1°.7.2010, e ciência do 

advogado Dr. Mauricio 
Almeida,	 em	 5.7.2010 
(fi. 514) 

- 2003150.985-0 Recurso	 de Parecer	 de	 30.6.20 10 Despacho	 da 

-	 Convênio	 29912001 reconsideração no	 sentido	 de	 ser Presidente do TCE/PA 

(SEPLAN/FDE) subscrito	 pelo recebido como recurso recebendo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de	 revisão	 com recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão n° 42.389, de Megale Rossetti, datado atribuição	 de	 efeito concedendo	 o	 efeito 
30.10.2007 de 25.6.2010 (fis. 455- suspensivo (lis. 463 e suspensivo,	 em 

462) 464) 11.7.2010, e ciência do 
advogado Dr. Mauricio 
Almeida,	 em	 5.7.2010 
(fi. 465) 

- 2003/50.984-9 Recurso	 de Parecer	 de	 30.6.2010 Despacho	 da 

-	 Convênio nio	 304/2001 reconsideração no	 sentido	 de	 ser Presidente do TCE/PA 

(SEPOF) subscrito	 pelo recebido como recurso recebendo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de	 revisão	 com recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão n° 46.942, de Megale Rossetti, datado atribuição	 de	 efeito concedendo	 o	 efeito 
11.3.2010 de 25.6.2010 (lis. 560- suspensivo	 (lis.	 569- suspensivo,	 em 

568) 570) 10.7.2010, e ciência do 
advogado Dr. Mauricio 
Almeida,	 cm	 5.7.2010 
(li. 571) 

-2003/51.371-1 Recurso	 de Parecer	 de	 30.6.2010 Despacho	 da 

-	 Convênio nio	 62212002 reconsideração no	 sentido	 de	 ser Presidente do TCE/PA 

(SEPOF/FDE) subscrito	 pelo recebido como re	 r-so- Tet	 tto-.	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de	 reiao	 com recurso	 de	 resão	 e 

- Acórdão n° 45.283, de Megale Rossetti, datado atribu	 ão	 de	 efeito concedendo	 y_- efeito 
14.5.2009 de 25.6.2010 (lis. 491- sus	 nsivo	 (fis.	 500- suspensivo  

499) 500	 .) 1°.7.20)	 e ciência do 
advØdo Dr. Mauricio 

em	 5.7.2010 
(fl.501) 

- 2007154.285-7 Recurso	 de Parecer	 30	 .2010 Despacho	 da 
- reconsideração no	 sentido	 de	 ser Presidente do TCE/PA -	 Convênio	 65212001 

(SEPLAN) subscrito	 pelo recebido c	 o recurso recebendo	 como 
Dr.	 Sábato	 Giovani de	 r	 isão	 com recurso	 de	 revisão	 e 

- Acórdão n°45.918, de Megale Rossetti, datado atrib	 ção	 de	 efeito concedendo	 o	 efeito 
25.8.2009 de 25.6.2010 (fis. 538- suspensivo	 (lis.	 546- suspensivo,	 em
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- 2007152.944-0 

- Convênio 20612005 
(SE P0 F/FDE) 

- Acórdão n° 46.572, de 
17.12.2009 

- 2007151.633-6 

- Convênio 10912006 
(SEPOF) 

- Acórdão n° 44.902, de 
19.3.2009 

- 2008150.942-7 

- Convênio 10712005 
(SEPLAN) 

- Acórdão n° 46.024, de 
10.9.2009

Recurso	 de
reconsideração 
subscrito pelo 
Dr. Sábato Giovani 
Megale Rossetti, datado 
de 25.6.2010 (fis. 399-
407) 

Recurso	 de
reconsideração, 
Advogado Dr. Sábato 
Giovani Megale 
Rossetti, datado de 
25.6.2010 (fis. 477-487) 

Recurso	 de
reconsideração 
subscrito pelo 
Dr. Sábato Giovani 
Megale Rossetti, datado 
de 25.6.2010 (fis. 374-
384)

Parecer de 30.6.2010 
no sentido de ser 
recebido como recurso 
de	 revisão	 com 
atribuição	 de	 efeito
suspensivo (fis. 408-
409) 

Parecer de 30.6.2010 
no sentido de ser 
recebido como recurso 
de	 revisão	 com 
atribuição	 de	 efeito
suspensivo (fis. 488-
489) 

Parecer de 30.6.2010 
no sentido de ser 
recebido como recurso 
de	 revisão	 com 
atribuição de efeito 
suspensivo (fis. 385-
385v.)

1 11.7.2010, e ciência do 
advogado Dr. Mauricio 
Almeida, em 5.7.2010 
(fl. 548) 

Despacho da 
Presidente do TCE/PA 
recebendo como 
recurso	 de revisão	 e 
concedendo o	 efeito 
suspensivo, em 
1 1 .7.2010, e ciência do 
advogado Dr. Mauricio 
Almeida,	 em 5.7.2010 
(fl. 410) 

Despacho da 
Presidente do TCE/PA 
recebendo como 
recurso	 de	 revisão	 e 
concedendo o	 efeito 
suspensivo, em 
1°.7.2010, e ciência do 
advogado Dr. Mauricio 
Almeida,	 em 5.7.2010 
(fi. 490)

	

Despacho	 da
Presidente do TCE/PA 
recebendo como 
recurso de revisão e 
concedendo o efeito 

	

p Jyp ,	 em 
1°.7.2010, e?ikncia do 
advogado Dr. Muricio 
Almeida, em 5.7. 010 
(fi. 386) 

545)
	

547) 

Em suma, as petições de recüio, todas datadas 25.6.2010, 
e os despachos da Presidência do Tribunal de ÔQ\ntas doPQ 'também todos 
datados de 1 0.7.2010, são anteriores à impugnaç'o 'o pedido de registro, 
datado de 6.7.2010. 

Registre-se que, sem fazer qualer juízo acerca do efeito que 
tais documentos possam eventualmente ter /ara afastar a inelegibilidade, a 
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certidão poderia ter sido utilizada pelo candidato em sua defesa, desde que a 

houvesse solicitado a tempo e modo, o que não ocorreu consoante se verifica 

à fl. 301; também as petições de recurso poderiam ter sido apresentadas pelo 

agravante na instrução do feito. Não se pode, no meu sentir, alegar 

desconhecimento, uma vez que tanto essas petições como a ciência da 

decisão da Presidente da Corte de Contas foram atos dos advogados 

constituídos pelo ora agravante, conforme procurações datadas de 10.3.2010 e 

2.6.2009, respectivamente (fls. 173 e 266). 

Gize-se, em remate, que é inadmissível a pretensão do 

agravante de ver admitidos tais documentos nesta instância. Após o 

indeferimento do registro de candidatura, poderia tê-lo feito até mediante 

oposição de embargos de declaração na instância ordinária, conforme se vem 

manifestando este Tribunal. 

E mais, ainda que, se se pudessem admiti-los, não se 

reconheceria a suspensão da inelegibilidade constante da alínea g como 

pretende o agravante. 

Assim, não merece reparos o decisum, visto que está em 

conformidade com a jurisprudência mais recente desta Corte no sentido da 

necessidade da obtenção de provimento judicial, e não apenas administrativo, 

para afastar o indeferimento do pleito. Nesse sentido: 

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONTAS DE CONVÊNIO 
REJEITADAS PELO TCE. DECISÃO T	 ADA EM JULGADO. 
AJUIZAMENTO DE RECURSO DE VISÃO O 	 RESCISÃO.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO P O TCE. 
PERSISTÊNCIA DA CLÁUSU	 DE INELEGIBILIDA	 DA 
ALÍNEA 'G' DO INCISO I DOAR 1° DA LC 64190, QU É DE 
SER SUSPENSA POR DECI OJUDICIAL. P OVIMENTO 
CAUTELAR CONTRA LEGEM. E CEPCIONALIDA DO CASO. 
PEDIDO DE REGISTRO INDEFERI O. 

1. A cláusula de inelegibilidade consta te	 ali ea 'g' do inciso 1 do 
art. 1 0 da LC 64190 demanda, para 	 a	 idência, a cumulativa 
presença de três requisitos, dois po,sitiv e um negativo, a saber: 
a) rejeição por vício insanável, de/contas alusivas ao exercício de 
cargos ou funções públicos; b)/natureza "irrecorrível da decisão 
proferida pelo órgão compete e; c) inexistência de provimento 
suspensivo, emanado do poder Judiciário (Poder Judiciário, 
que foi o único a ser mencionado na ressalva constante da parte 
final do referido dispositivo).
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2. Isto revela que, havendo decisão de rejeição de contas que 
seja irrecorrível e que aponte vícios de natureza insanável, 
somente o Poder Judiciário pode suspender a incidência da 
cláusula de inelegibilidade, nos exatos termos da parte final da 
alínea 'g' do inciso 1 do art. 1 0 da LC 64190, combinadamente 
com o § 51 do art. 11 da Lei n°9.504/97. 

3. A existência de recurso de revisão (ou recurso de rescisão) 
não desfaz a natureza irrecorrível do julgado administrativo 
impugnado. Eventual utilização de recurso de rescisão apenas 
reforça o trânsito em julgado da decisão que rejeitou as contas, 
pois recursos que tais somente podem ser manejados contra 
atos irrecorríveis. Por isso que tal manejo não tem jamais o 
efeito de automaticamente afastar a natureza irrecorrível do ato 
impugnado. 

4.Tratando-se de revisão jurisprudencial levada a efeito no curso do 
processo eleitoral, o novo entendimento da Corte deve ser aplicável 
unicamente aos processos derivados do próximo pleito eleitoral. 
5. Excepcional idade do caso concreto, a 
pedido de registro: medida cautelar que 
Corte de Contas e em sede de ação 
contra expressa disposição legal e regim 
ato patentemente contra legem, insuscetí' 
no plano da suspensão da cláusula de in 
n° 31.9421PR, relator designado o Mi C 
publicado na sessão de 28.10.2008 - nos 

Pelo exposto, nego provimento agravo 

ÉOVOTO.

o indeferimento do 
deida no âmbito da 
noma\e impugnação 
l. Pelo ue se trata de 
de produçâq de efeitos 
jibilidade". (A -Rpe 
LOS AYRES 17T0, 
os grifos) 

ntal.
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EXTRATO DA ATA 

AgR-RO n° 1185-31.2010.6.14.0000/PA. Relator: Ministro 

Hamilton Carvalhido. Agravante: Antônio Armando Amaral de Castro 

(Advogados: Marcelo Antônio de Andrade e outros). 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo 
regimental, nos termos do voto do relator. 

Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes a 

Ministra Cármen Lúcia, os Ministros Marco Aurélio, Aldir Passarinho 

Junior, Hamilton Carvalhido, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o 

Procurador-Geral Eleitoral, Roberto Monteiro Gurgel Santos. 

SESSÃO DE 1.2.2011.
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