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Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal.

PROCESSO : RE Nº 0000165‐07.2016.6.14.0093 ‐ Recurso Eleitoral UF: PA 93ª ZONA ELEITORAL

MUNICÍPIO: TAILÂNDIA ‐ PA N.° Origem:
PROTOCOLO: 588972016 ‐ 15/08/2016 16:03

RECORRENTE: PAULO LIBERTE JASPER

ADVOGADO: MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA

ADVOGADO: CÁSSIO MURILO SILVEIRA CASTRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: COLIGAÇÃO RENOVA TAILÂNDIA

ADVOGADO: HERBERT JUNIOR E SILVA

ADVOGADO: ALMIR CARLOS DE MORAIS FAVACHO

RELATOR(A): JUIZ AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
ASSUNTO:

 

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 ‐ RECURSO ELEITORAL ‐
REGISTRO DE CANDIDATURA ‐ RRC ‐ CANDIDATO ‐
Impugnação ‐ Condição de Elegibilidade ‐ Quitação
Eleitoral ‐ Inelegibilidade ‐ Rejeição de Contas Públicas ‐
Cargo ‐ Prefeito ‐ PROCEDÊNCIA DA AIRC ‐ INDEFERIMENTO
DO REGISTRO ‐ 93ª ZE ‐ TAILÂNDIA

LOCALIZAÇÃO: CPRO‐COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO

FASE ATUAL: 17/11/2016 18:34‐Enviado para JMGABI. Conclusos a(o) Juiz(a) Relator(a)
 
 

 Andamento  Distribuição  Despachos  Decisão  Petições  Todos Visualizar
Imprimir

Andamentos
Seção Data e Hora Andamento

CPRO 17/11/2016 18:34 Enviado para JMGABI. Conclusos a(o) Juiz(a) Relator(a)

CPRO 17/11/2016 18:29

Juntado Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (...) o
MPE se manifesta pelo desprovimento dos Embargos de
Declaração de Paulo Liberte Jasper e de Maria Regina
Pereira Goes, haja vista a inexistência dos vícios apontados
nos recursos, bem como, por serem manifestamente
protelatórios e procastinatórios, pela condenação das
partes Embargantes ao pagamento de multa, em
consonância com a regra do art. 1.026, § 2°, do CPC.

CPRO 17/11/2016 18:27 Recebido

SJ 17/11/2016 18:23 Enviado para CPRO. Para registro

SJ 17/11/2016 18:20 Documento Retornado Retorno

SEARQ 13/11/2016 17:07
Documento expedido em 13/11/2016 para MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL
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SEARQ 13/11/2016 17:06 Recebido Solicitação de Expedição

CPRO 13/11/2016 16:37

Solicitação de expedição para MPE ‐ MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL Vista ao PRE.

CPRO 13/11/2016 16:37

Certidão de que até o dia 12/11/2016 não houve, na
Secretaria Judiciária deste Regional, apresentação de
contrarrazões por parte da embargada.

CPRO 08/11/2016 10:20
Publicação em 08/11/2016 Publicado no Mural . Despacho
de 08/11/2016.

CPRO 08/11/2016 10:20

Registrado Despacho de 08/11/2016. Ato ordinatório
Notifica para apresentar contrarrazões aos Embargos de
Declaração.

CPRO 08/11/2016 09:21

Opostos Embargos de Declaração (Protocolo: 130.693/2016
de 07/11/2016 18:45:40). Embargos de Declaração com
efeitos infringentes opostos por Paulo Liberte Jasper,
subscritos pelo advogado Mailton M. Silva Ferreira

CPRO 04/11/2016 17:13 Recebido

SAR 04/11/2016 16:56 Enviado para CPRO. aguardando prazo .

SAR 04/11/2016 15:15
Publicação em 04/11/2016 Publicado em Sessão . Acórdão
nº 28847 de 04/11/2016.

SAR 04/11/2016 15:12 Recebido

CPRO 04/11/2016 15:08 Enviado para SAR. Para providências

CPRO 04/11/2016 15:04 Conclusos a(o) Juiz(a) Relator(a)

SAR 04/11/2016 14:30

Julgado RE Nº 165‐07.2016.6.14.0093 em 04/11/2016.
Acórdão nº 28847 Desprovido

CPRO 01/11/2016 17:34

Juntada do documento nº 118.911/2016 Petição
encaminhada pelo MPE requerendo juntada de
documentos. Ressalto que a cópia do referido protocolo foi
juntada ao RE 166‐89.

CPRO 01/11/2016 17:33 Recebido

JMGABI 01/11/2016 17:16 Enviado para CPRO. Com despacho

JMGABI 01/11/2016 17:15 Recebido

CPRO 31/10/2016 15:06 Enviado para JMGABI. Conclusos a(o) Juiz(a) Relator(a)

CPRO 31/10/2016 11:10

Juntada do documento nº 114.683/2016 Petição
encaminhada por Paulo Liberte Jasper, requer juntada
certidão, subscrita pelo Mailton M. Silva.

Juntada do documento nº 113.937/2016 Manifestação
apresentada por Paulo Liberte Jasper, subscrita pelo
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CPRO 31/10/2016 11:01 Mailton M. Silva.

CPRO 27/10/2016 18:25
Publicação em 27/10/2016 Publicado no Mural . Despacho
de 27/10/2016.

CPRO 27/10/2016 18:20

Registrado Despacho de 27/10/2016. Determinando a
intimação do recorrente

CPRO 27/10/2016 18:19

Juntada do documento nº 111.067/2016 Petição
requerendo juntada de documento anexo, apresentada
pelo Procurador Regional Eleitoral

CPRO 27/10/2016 18:18 Recebido

JMGABI 27/10/2016 18:13 Enviado para CPRO. Com despacho

JMGABI 25/10/2016 13:01 Recebido

CPRO 25/10/2016 12:52 Enviado para JMGABI. Conclusos a(o) Juiz(a) Relator(a)

CPRO 21/10/2016 18:38 Cancelado o envio para GABINETE I DOS JUÍZES MEMBROS

CPRO 21/10/2016 18:19 Enviado para JMGABI. Conclusos a(o) Juiz(a) Relator(a)

CPRO 21/10/2016 18:12

Juntada do documento nº 103.384/2016 Petição
requerendo reconsideração, apresentada por Anderson
Camporez, subscrito pelo advogado Rafael Ferreira de
Vasconcelos.

CPRO 21/10/2016 18:04

Juntado Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (...)
esta PRE entende que, no atual momento, não subsistem as
causas de inelegibilidade em face da condidata Maria Goes.

CPRO 21/10/2016 17:47 Recebido

SJ 21/10/2016 17:39 Enviado para CPRO. Para registro

SJ 21/10/2016 17:39 Documento Retornado Retornar

SEARQ 14/10/2016 08:13
Documento expedido em 14/10/2016 para MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL

SEARQ 14/10/2016 08:13 Recebido Solicitação de Expedição

CPRO 13/10/2016 18:37
Solicitação de expedição para MPE ‐ MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL Vista ao PRE.

CPRO 13/10/2016 18:37

Certidão de que até o dia 12/10/2016 não houve, na
Secretaria Judiciária deste Regional, manifestação por
parte da Coligação Renova Tailândia, em cumprimento à
decisão proferida às fls. 429/430.

CPRO 07/10/2016 17:42
Publicação em 07/10/2016 Publicado no Mural . Decisão
interlocutória de 07/07/2016.

Dados alterados no Despacho de 07/07/2016.
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CPRO 07/10/2016 17:01

CPRO 07/10/2016 16:53
Registrado Despacho de 07/07/2016. Concedendo Vista dos
Autos as partes para manifestação

CPRO 07/10/2016 16:52 Recebido

JMGABI 07/10/2016 16:29 Enviado para CPRO. Com decisão

JMGABI 07/10/2016 16:27 Recebido

CPRO 05/10/2016 14:41 Enviado para JMGABI. Conclusos a(o) Juiz(a) Relator(a)

CPRO 05/10/2016 13:46 Cancelado o envio para GABINETE I DOS JUÍZES MEMBROS

CPRO 05/10/2016 13:43 Enviado para JMGABI. Conclusos a(o) Juiz(a) Relator(a)

CPRO 05/10/2016 13:37
Juntada do documento nº 99.780/2016 Manifestação
apresentada por Anderson Camporez

CPRO 05/10/2016 13:25

Juntada do documento nº 98.544/2016 Pedido de Tutela de
Evidência Inaudita Altera Pars, interposto por Paulo Liberte
Jasper e Maria Regina Pereira Goes

CPRO 05/10/2016 13:18

Registrar parecer do MPE Ante o exposto, o MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL se manifesta pelo CONHECIMENTO dos
Recursos e, no mérito, em razão de os REcorrentes
ostentarem a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea "g", da LC n.º 64/90, pelo seu
DESPROVIMENTO, para manter em sua totalidade a
sentença recorrida e indeferir o registro de candidatura da
chapa majoritária em razão da INAPTIDÃO de amnos os
seus integrantes, tudo em consonância com as regras dos
arts. 45, 49 e 50 da Resolução TSE n.º 23.455

CPRO 05/10/2016 13:15 Recebido

SJ 05/10/2016 12:13 Enviado para CPRO. Para registro

SJ 05/10/2016 12:12 Documento Retornado MPE

SEARQ 30/09/2016 13:18
Documento expedido em 30/09/2016 para MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL

SEARQ 30/09/2016 13:18 Recebido Solicitação de Expedição

SCAD 30/09/2016 11:22
Solicitação de expedição para MPE ‐ MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL Vista

SCAD 30/09/2016 10:43 Juntada do documento nº 97.737/2016

SCAD 29/09/2016 19:32
Apensamento do processo judiciário RE nº 166‐
89.2016.6.14.0093

SCAD 29/09/2016 17:48
Liberação da distribuição. Distribuição automática em
29/09/2016 JUIZ AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

javascript:void(0);
javascript:chamarCaptcha(497362);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:chamarCaptcha(495901);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


18/11/2016 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral  TSE

http://www.tse.jus.br/@@processrequest?login=True 5/31

SCAD 29/09/2016 17:47 Autuado ‐ RE nº 165‐07.2016.6.14.0093

SCAD 29/09/2016 16:29 Recebido

SEPRO 29/09/2016 13:58 Enviado para SCAD. Para providências

SEPRO 29/09/2016 13:58 Recebido

93 28/09/2016 22:18
Enviado para SEPRO. A quem de direito e de fato Para
providências cabiveis.

93 28/09/2016 22:16
Remessa em, 28/09/2016‐ ao TRE/PA, em razão de
interposição de Recurso Eleitoral.

93 28/09/2016 22:15
Outros Oficio nº 185/2016‐93ª ZE, em 28/09/2016.

93 28/09/2016 22:13
Publicação em 28/09/2016 Em cartório Pag. 314/321.
Despacho de 28/09/2016.

93 28/09/2016 22:12 Recebido com despacho em, 28/09/2016.

93 28/09/2016 22:11
Registrado Despacho de 28/09/2016. Determina

93 28/09/2016 21:47 Conclusos em, 28/09/2016.

93 28/09/2016 21:45 Juntada do documento nº 95.689/2016 em, 26/09/2016.

93 28/09/2016 21:42
Juntada do documento nº 94.791/2016 em, 23/09/2016.

93 28/09/2016 21:35 Juntada do documento nº 94.028/2016

93 28/09/2016 21:28
Publicação em 20/09/2016 Em cartório Pag. 275. Despacho
de 20/09/2016.

93 28/09/2016 21:27 Recebido com despacho em, 20/09/2016.

93 28/09/2016 21:26
Registrado Despacho de 20/09/2016. Determina

93 28/09/2016 21:24 Conclusos em, 20/09/2016.

93 28/09/2016 21:21 Juntada do documento nº 90.890/2016 em, 15/09/2016

93 28/09/2016 21:12
Publicação em 12/09/2016 Em cartório Pag. 197/214.
Sentença de 12/09/2016.

93 28/09/2016 21:11 Recebidos em, 12/09/2016.

93 28/09/2016 21:09

Registrado Sentença de 12/09/2016. Indeferindo
(Improcedente)

93 28/09/2016 21:05 Conclusos em, 09/09/2016.

93 28/09/2016 21:01 Juntada do documento nº 88.441/2016 em, 09/09/2016.

93 28/09/2016 20:49 Vista ao MP em, 09/09/2016.
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93 28/09/2016 20:48 Recebido com despacho em, 09/09/2016.

93 28/09/2016 20:48
Registrado Despacho de 09/09/2016. Determina

93 28/09/2016 20:42 Conclusos em, 08/09/2016.

93 28/09/2016 20:42
Recebido com Parecer do Ministério Público Eleitoral em,
08/09/2016.

93 28/09/2016 20:41
Registrar parecer do MPE de 08/09/2016.

93 28/09/2016 20:40 Vista ao MP em, 08/09/2016.

93 28/09/2016 20:39 Recebido com despacho em, 08/09/2016.

93 28/09/2016 20:39
Registrado Despacho de 08/09/2016. Determina

93 28/09/2016 20:32 Conclusos em, 08/09/2016.

93 28/09/2016 20:28 Juntada do documento nº 87.401/2016 em, 07/09/2016

93 28/09/2016 20:16 Juntada do documento nº 87.398/2016 em, 26/07/2016.

93 28/09/2016 20:11
Certidão em, 31/08/2016‐ do Oficial de Justiça.

93 28/09/2016 20:02 Com a ciência do interessado em , 31/08/2016 ‐ às 18:45h.

93 28/09/2016 20:00
Notificação em, 31/08/2016.

93 28/09/2016 19:50 Recebido com despacho em, 31/08/2016.

93 28/09/2016 19:49
Registrado Despacho de 31/08/2016. Determina

93 28/09/2016 19:39 Conclusos em, 31/08/2016.

93 28/09/2016 19:39 Recebido com despacho em, 30/08/2016.

93 28/09/2016 19:38
Registrado Despacho de 30/08/2016. Determina

93 28/09/2016 19:35 Conclusos em, 30/08/2016.

93 28/09/2016 19:34
Juntada em, 30/08/2016 ‐e‐mail enviado a Paulo Liberte
Jasper.

93 28/09/2016 19:29
Com a ciência do Advogado Cassio Murilo OAB/22.474, em
30/08/2016.

93 28/09/2016 19:26
Notificação em, 22/08/2016.

93 28/09/2016 19:18
Publicação em 29/08/2016 Em cartório Pag. 106. Despacho
de 29/08/2016.
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93 28/09/2016 19:17 Recebido com despacho em, 29/08/2016.

93 28/09/2016 19:16
Registrado Despacho de 29/08/2016. Deferimento

93 28/09/2016 19:15 Conclusos em, 29/08/2016.

93 28/09/2016 19:15
Certidão em, 29/08/2016 ‐ Oficial de Justiça Ad Hoc.

93 28/09/2016 19:03
Certidão em, 28/08/2016 ‐ Oficial de Justiça Ad Hoc.

93 28/09/2016 18:58
Registrar parecer do MPE em, 26/08/2016 ‐ Parte II

93 28/09/2016 18:57
Registrar parecer do MPE em, 26/08/2016 ‐ Parte I

93 28/09/2016 18:31
Certidão em, 25/08/2016.

93 28/09/2016 18:30
Certidão em, 24/08/2016 ‐ Oficial de Justiça Ad hoc.

93 28/09/2016 18:26
Recebidos em, 24/08/2016 ‐ Oficial de Justiça Ad Doc.

93 28/09/2016 18:22
Certidão em, 24/08/2016.

93 28/09/2016 18:06 Juntada do documento nº 70.150/2016 em, 20/08/2016.

93 28/09/2016 18:03 Juntada do documento nº 68.094/2016 em, 18/08/2016.

93 28/09/2016 17:03
Registrar parecer do MPE Em, 26/08/2016

93 28/09/2016 17:01 Vista ao MP Em, 26/08/2016

93 28/09/2016 17:01 Recebidos Em, 26/08/2016

93 28/09/2016 16:58
Notificação em, 24/08/2016

93 28/09/2016 16:54 Juntada em, 20/08/2016 protc. 70.146/2016

93 28/09/2016 16:42 Recebidos em, 19/08/2016

93 28/09/2016 16:40 Juntada em, 18/08/2016 protc. 68.094/2016

93 28/09/2016 14:52
Juntada Em, 18/08/2016 ‐ Historico de Ase do Eleitor.

93 15/08/2016 16:25 Documento registrado

93 15/08/2016 16:25 Autuado zona ‐ Rcand nº 165‐07.2016.6.14.0093

93 15/08/2016 16:03 Protocolado
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Distribuição/Redistribuição
Data Tipo Relator Justificativa
29/09/2016 às
17:47

Distribuição automática AMILCAR ROBERTO
BEZERRA GUIMARÃES

Despacho
Despacho em 08/11/2016 ‐ RE Nº 16507 RENATO HOLANDA ALVES

Publicado em 08/11/2016 no Publicado no Mural, vol. 10:20
DESPACHO

ATO ORDINATÓRIO ‐ NOTIFICAÇÃO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 165‐07.2016.6.14.0093

EMBARGANTE(S): PAULO LIBERTE JASPER

ADVOGADO: MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA (Ped. Expresso)

ADVOGADO: CÁSSIO MURILO SILVEIRA CASTRO

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

EMBARGADO(S): COLIGAÇÃO RENOVA TAILÂNDIA

ADVOGADO: HERBERT JUNIOR E SILVA

ADVOGADO: ALMIR CARLOS DE MORAIS FAVACHO

Com fundamento na Resolução TRE‐PA nº 5.376/2016 e em consonância com o disposto no art. 61
da Resolução TSE nº 23.455/2015, fica(m) NOTIFICADO(S) o(s) embargado(s), por seu(s)
advogado(s), para, no prazo de 03 (três) dias, querendo, manifestar(em)‐se acerca dos Embargos
de Declaração (Protocolo nº 130.693/2016) oposto nos autos em epígrafe.

Belém, 08/11/2016.

RENATO HOLANDA ALVES (Secretário Judiciário) 

Despacho em 27/10/2016 ‐ RE Nº 16507 JUIZ AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Publicado em 27/10/2016 no Publicado no Mural, vol. 18:25
DESPACHO

Tendo em vista a petição juntada pelo Ministério Público, DETERMINO a intimação do recorrente na
pessoa do seu advogado, para que, no prazo de 3 dias se manifeste sobre o documento juntado
pelo MP.

Belém, 25 de outubro de 2016.

Juiz AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator 

Decisão Monocrática em 02/10/2016 ‐ Protocolo 98.544/2016 JUIZ AMILCAR ROBERTO BEZERRA
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GUIMARÃES
Publicado em 05/10/2016 no Diário de justiça, nr. 182‐04/10, página 3
RECURSO ELEITORAL Nº 165‐07.2016.6.14.0093

RECORRENTE: PAULO LIBERTE JASPER

RECORRENTE: MARIA REGINA PEREIRA GOES

RECORRIDO:MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: COLIGAÇÃO RENOVA TAILANDIA 

ADVOGADO: MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA e OUTROS

DECISÃO

Trata‐se de pedido de tutela de evidência recursal proposta por PAULO LIBERTE JASPER e MARIA
REGINA PEREIRA GOES , no qual requer a permissão para que os votos apurados sejam aferidos e
contados sem qualquer ressalva, permitindo ao eleitor o direito a ter ciência dos votos obtidos nas
urnas, com base no art. 311, II do novo CPC.

O recorrente alega a possibilidade de concessão da tutela de evidência, tendo em vista que as
alegações de fato encontram‐se comprovadas documentalmente. Sucintamente relatado. 

Decido.

Não assiste razão ao recorrente, pois quando um candidato ao cargo majoritário tem seu registro
na situação indeferido com recurso seus votos são considerados inválidos, ficando a validade dos
votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior,
conforme dispõe o art. 145, II da Resolução 23.456/2016 e art. 16‐A da Lei das Eleições :

Art. 145 Serão nulos, para todos os efeitos, inclusive para legenda: 

II‐ os votos dados a candidatos com o registro indeferido, ainda que o respectivo recurso esteja
pendente de apreciação. 

§1 A validade dos votos nos incisos II e III ficará condicionada ao deferimento do registro, inclusive
para o cômputo para o respectivo partido ou coligação 

Dessa forma, caso ocorra alteração no posterior deferimento do RRC haverá a retotalização dos
votos atribuídos aos recorrentes. 

Com esses fundamentos, ante a própria celeridade inerente ao rito de tramitação dos recursos em
registro de candidatura e não vislumbrando a incidência das hipóteses da tutela de urgência,
INDEFIRO o pedido.

Determino a juntada do protocolo 98.544/2016, bem como desta decisão nos autos do RE em RRC
165‐07.2016.6.14.0093. 
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Publique‐se. Intimem‐se. Cumpra‐se
 

Belém, 02 de outubro de 2016.
 

Juiz AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
 

Relator
Despacho em 28/09/2016 ‐ RE Nº 16507 MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO

Publicado em 28/09/2016 no Em cartório, vol. 18:00h, página 314/321

PROTOCOLO N° 58.897/2016 

REGISTRO DE CANDIDATURA nº 165‐07.2016.6.14.0093 

RECURSO ELEITORAL 

RECORRENTE: PAULO LIBERTE JASPER 

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL E COLIGAÇÃO “UM NOVO TEMPO PARA TAILÂNDIA”. 

Vistos, 

Trata‐se de recurso interposto por PAULO LIBERTE JASPER, em face de decisão proferida, por este
juízo, que indeferiu registro de candidatura do referido candidato ao pleito majoritário, ante o
reconhecimento da existência de causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “g”, da LC
64/90, e o faz pelas seguintes razões: 

Quanto a ausência de quitação eleitoral, por ausência de prestação de contas de mandato de
Deputado Federal: (...) “o recorrente nunca foi candidato ou exerceu mandato de Deputado
Federal. Todas as campanhas que participou, seja para prefeito, seja para Deputado Estadual,
nunca deixou de prestar contas” 

Relata que, no que tange a ausência de quitação eleitoral, por qualquer dos ângulos que se pode
observar, não existe nenhuma prova da ausência da prestação de contas alegada. 

Em relação à rejeição das contas, infere que não houve dolo por parte do candidato, nem dano ao
erário, e ainda que as cópias juntadas são apócrifas e simples, portanto não devem ser levadas em
consideração por serem provas insuficientes. 

Por fim, alega que as decisões do Tribunal de Contas do Estado não têm o condão de atrair a
inelegibilidade reivindicada na peça de ingresso. 

Em contrarrazões o Ministério Público Eleitoral aduziu, em apertada síntese, que não trouxe fato
novo no bojo do parecer ministerial quanto à AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL em face de
irregularidade lançada no sistema CAND/TSE, às fls. 06, fls. 21/22 dos autos. 
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No que tange ao prejuízo ao erário, o MPE se manifestou alegando haver provas suficientes que
comprovam prejuízo ao erário, uma vez que não houve devolução dos valores mesmo após a
condenação. 

 
Alega, ainda, que a certidão em original subscrita pelo Secretário Geral do TCE/PA é documento
público oficial com veracidade presumida e que os documentos públicos têm força probante. 

 
Esclarece em contrarrazões que, quanto à decisão do STF na sessão plenária de 10.08.2016, nos
REs. 848826 e 729744, não houve repercussão geral quanto à rejeição de contas oriundas de
convênio, já que estes não formam objeto de apreciação nos referidos recursos extraordinários.
Aduziu, por outro lado, que o entendimento do TSE já está pacificado, no sentido de que, os
Tribunais de Contas, são hábeis ao reconhecimento da inelegibilidade. 

 
Finaliza, alegando, que, é a condição de inelegibilidade é flagrante, comprovada e suficiente para
fulminar o Requerimento de Candidaturas do recorrente. 

 
A Coligação “RENOVA TAILÂNDIA”, em contrarrazões, faz referência aos mesmos termos do
Ministério Público Eleitoral. 

Fora acostado, aos autos, decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado, em sede de
cautelar, emprestando efeito suspensivo a pedido de rescisão, suspendendo os efeitos do acordão
nº 54.832, de 16 de junho de 2015, bem como informado a existência de precedente do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Pará no sentido de que este fato teria o condão de afastar a
inelegibilidade prevista no artigo mencionado alhures. 

É o Breve Relatório 

Passo a reapreciação da matéria, nos termos do artigo 267 do Código Eleitoral. 
 

Ante a existência de fato novo, faz‐se mister, reapreciação do julgado anteriormente proferido,
levando em consideração os fatos novos, trazidos a conhecimento deste juízo, analisando se ainda
persistem as circunstancias autorizadoras do indeferimento do registro de candidatura, mais
especificamente a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, alínea “g”, da lei
complementar 64/90. 

Inicialmente, cumpre analisar de forma pormenorizada o disposto no referido dispositivo legal de
forma a perquirir se a decisão emanada da Corte de Contas do Estado do Pará (fato novo), tem o
condão de afastar a inelegibilidade reconhecida por este juízo no decisum impugnado pelo
presente recurso. Segue‐se transcrição do referido artigo: 

Art. 1º, I, 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;
(grifei) 

 

Cumpre destacar que a referida inelegibilidade pressupõe decisão irrecorrível do órgão
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competente, de forma que se faz necessário verificar, no presente caso, se está presente o
referido pressuposto. 

É cediço que para a aplicação do artigo 1º, I, alínea “g”, da lei complementar 64/90, e, por via de
consequência, o reconhecimento da causa de inelegibilidade mencionada alhures, pressupõe a
ocorrência do transito em julgado da decisão que desaprova as contas do agente público investido
em cargo ou função pública, emanada do órgão competente. 

 
Inicialmente, deixo de analisar a discussão no que se refere a competência para o julgamento das
referidas contas, vez que já fora exaustivamente analisado na decisão ora impugnada. Entretanto,
ante a existência de fato superveniente que pode vir a ter, ao menos em tese, aptidão para
fulminar um dos requisitos previstos no referido diploma legal, qual seja, natureza irrecorrível da
decisão, passo a analise deste. Para se chegar a tal conclusão, no entanto, se mostra
imprescindível a análise da natureza jurídica do referido pedido de rescisão, previsto regimento
interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Segundo Fredie Didier Jr, em seu livro intitulado Curso de Direito Processual Civil, Volume 3,
“recurso é o remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma,
invalidação, o esclarecimento ou integração de decisão judicial que se impugna (pg. 19)”. E
prossegue, o festejado autor, aduzindo que “o recurso prolonga o estado de litispendência, não
instaura processo novo, É por isso que estão fora do conceito de recurso as ações autônomas de
impugnação, que dão origem a processo novo para impugnar uma decisão judicial (ação rescisória,
mandado de segurança contra ato judicial, reclamação constitucional, embargos de terceiro
etc.)”. 

 
Após detida análise conceitual, não há outra conclusão, senão entender que o pedido de rescisão
previsto no referido regimento, em sua essência, mais se assemelha a uma ação rescisória, que a
um recurso, já que pressupõe a existência de transito em julgado na esfera administrativa. Logo,
não tendo, pois, natureza de recurso, preenchido de encontra o pressuposto “decisão irrecorrível”
previsto no referido diploma legal. Não é outro o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
senão vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONTAS DE
CONVÊNIO REJEITADAS PELO TCE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AJUIZAMENTO DE RECURSO
DE REVISÃO OU DE RESCISÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO TCE. PERSISTÊNCIA DA
CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA "G" DO INCISO I DO ART. 1º DA LC 64/90, QUE SÓ É DE SER
SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. PROVIMENTO CAUTELAR CONTRA LEGEM. EXCEPCIONALIDADE DO
CASO. PEDIDO DE REGISTRO INDEFERIDO. 1. A cláusula de inelegibilidade constante da alínea "g" do
inciso I do art. 1º da LC 64/90 demanda, para sua incidência, a cumulativa presença de três
requisitos, dois positivos 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
competente; 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). 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 I do art. 1º da
LC 64/90, combinadamente com o § 5º do art. 11 da Lei nº 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. Excepcionalidade do caso concreto, a impor o
indeferimento do pedido de registro: medida cautelar que foi deferida no âmbito da Corte de
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Contas e em sede de ação autônoma de impugnação contra expressa disposição legal e regimental.
Pelo que se trata de ato patentemente contra legem, insuscetível de produção de efeitos no plano
da suspensão da cláusula de inelegibilidade. (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº
31942, Acórdão de 28/10/2008, Relator (a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Relator(a) designado(a) Min. CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO, Publicação: PSESS ‐
Publicado em Sessão, Data 28/10/2008 RJTSE ‐ Revista de jurisprudência do TSE, Volume 20, Tomo
3, Data 28/10/2008, Página 139). 

 
Insta destacar, por outro lado, que o 273, do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do
Pará é claro ao trazer a seguinte disposição: “O Ministério Público de Contas, os responsáveis, os
interessados e seus sucessores poderão solicitar ao Tribunal, no prazo de até dois anos, a rescisão
das decisões transitadas em julgado do Tribunal Pleno e das Câmaras, sem efeito suspensivo ...”. 

Ressalta‐se, que sequer há previsão no referido regimento interno possibilitando a concessão de
feito suspensivo. Lado outro, apenas a título de argumentação, verifico que o pedido de medida
cautelar formulado no bojo do pedido de rescisão, carece de condição imprescindível ao
conhecimento deste, qual seja, ilegitimidade da parte requerente, vez que o artigo 253, do
RITCE/PA preceitua que apenas o relator, além do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
detém legitimidade para a interposição do referido pedido. 

 
Somado a isso, não há previsão legal para a interposição de pedidos de rescisão sucessivos. Anote‐
se que com relação ao primeiro pedido de rescisão, houve pedido de desistência, devidamente
homologada pela corte de contas. Tal provimento cautelar, fora obtido apenas em um segundo
pedido de rescisão. 

No que pese ausência de vedação expressa no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
do Pará de pedidos de rescisão sucessivos, o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em
seu artigo 288, traz previsão expressa no sentido de que referido instrumento de impugnação
poderia ser manejado uma única vez, senão vejamos: 

 
Artigo 288. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive
especial, cabe recurso de revisão ao Plenário, de natureza similar a ação rescisória, sem efeito
suspensivo, interposto uma única vez e por escrito pelo responsável, seus sucessores, ou pelo
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma
prevista no inciso IV do art. 183, e fundar‐se‐á: 

 
I – em erro de cálculo nas contas; 

 
II – em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão
recorrido; 

 
III – na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 

 
Lado outro, este juízo não desconhece o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral quando do julgamento do Recurso Eleitoral 226‐70 de Eldorado dos Carajás. Entretanto,
entendo que no que pesem as circunstâncias de fato sejam semelhantes, existe peculiaridade que
os diferenciam, qual seja: no presente caso o efeito suspensivo fora obtido em um segundo pedido
de rescisão. 

Cumpre invocar, no presente caso, ensinamento do Ilustre doutrinador Fredie Didier Jr, em seu
livro intitulado Curso de Direito Processual Civil – Vol 2 (2015, pg. 491): “Fala‐se distinguishing (ou
distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja
porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base
à ratio decidendi (tese jurídica) constante do precedente, seja porque, a despeito de existir
aproximação entre eles, alguma peculiaridade no caso em julgamento afasta a aplicação do
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precedente”. 
 

Cumpre perquirir se a ausência de proibição expressa de pedidos de rescisão sucessivos no
regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará se tratou de silencio eloquente, ou não.

Insta constatar que tal proibição consta expressamente no regimento interno do Tribunal de Contas
do Município‐ PA (artigo 135), bem como no regimento interno do Tribunal de contas da União
(artigo 288), de forma que entendo ter ocorrido mera falha da Corte de Contas do Estado do Pará
quando da elaboração de seu Regimento Interno. 

Por outro lado, o artigo 1º, I, alínea “g”, da LC 64/90 é claro ao dispor que a decisão ou rejeitou as
contas do gestor do dinheiro público por irregularidade insanável pode ser suspensa ou anulada
pelo poder judiciário. A nova redação emprestada a alínea “g”, do artigo 1º, I, da lei
complementar 64/90 é clara ao trazer a seguinte previsão” “salvo se esta houver sido suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário”. 

O efeito suspensivo emprestado ao pedido de rescisão proferido pela corte de contas do Estado do
Pará, portanto, não tem a aptidão de afastar a inelegibilidade prevista no dispositivo legal
mencionado alhures, ainda que venha a produzir efeitos dentro do próprio processo administrativo,
como por exemplo, a suspensão da exigibilidade da multa imposta na esfera administrativa. Trata‐
se de invasão de competência, vez que cumpre ao poder judiciário conceder ou não o referido
efeito suspensivo. 

 
Tal dispositivo legal superou inclusive entendimento majoritário do TSE, consubstanciado na
sumula 1, vez que hodiernamente se faz necessário uma decisão judicial que suspenda ou anule as
referidas contas, não bastando, como se entendia outrora, o simples protocolo da petição inicial
de uma ação declaratória desconstitutiva da rejeição das contas na justiça comum. 

 
Face o disposto no artigo 367, do Código Eleitoral, encaminhem‐se os autos ao Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral do Pará, com as nossas homenagens. Cumpra‐se. 

 

Tailândia/PA, 28 de setembro de 2016. 
 

MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO 
 

Juiz da 93ª Zona Eleitoral 
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Despacho em 20/09/2016 ‐ RE Nº 16507 MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO

Publicado em 20/09/2016 no Em cartório, vol. 13:25h, página 275
DESPACHO 

R. H. 

Proceda‐se a intimação dos impugnantes para apresentar contrarrazões nos termos do art. 267 do
código eleitoral. 

Retornem os autos conclusos. 

Tailândia, 20 de setembro de 2016. 

MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO 

Juiz da 93ª Zona Eleitoral – Tailândia/PA 

Sentença em 12/09/2016 ‐ RE Nº 16507 MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO

Publicado em 12/09/2016 no Em cartório, vol. 16:50h, página 197/214

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 

REGISTRO DE CANDIDATURA Nº: 165‐07.2016.6.14.0051 

IMPUGNANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e COLIGAÇÃO “RENOVA TAILÂNDIA”. 

CANDIDATO: PAULO LIBERTE JASPER 
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SENTENÇA 
 

Rh. 

Vistos, etc. 
 

Trata‐se de pedido de registro de candidatura do candidato, acima, mencionado, cargo de prefeito
municipal, pela COLIGAÇÃO “O POVO NO COMANDO DE NOVO”, no município de TAILÂNDIA. 

 
Publicado o edital, Ministério Público Eleitoral e a Coligação “RENOVA TAILÂNDIA” apresentaram
impugnação, tempestivamente, arguindo a inelegibilidade do requerente em face de decisão do
TCE/PA que considerou irregulares as contas por ele prestadas, na qualidade de ordenador de
despesas, relativo ao convênio 305/00 firmado entre o Município de Tailândia e SESPA. Este último,
por outro lado, arguiu desobediência as regras estatutárias quando da escolha em convenção
partidária do referido pré‐candidato. 

Notificado para manifestar‐se, o pretenso candidato pugnou pelo deferimento do seu
Requerimento de Registro de Candidatura vez que a desaprovação das contas pelo TCE/PA não e
capaz, por si só, de avocar a incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “g”, da
Lei complementar 64/90, vez que se faz necessária a comprovação da existência de dano ao
erário, bem como o reconhecimento de nota de improbidade. Lado outro, aduz que o STF sede de
repercussão geral firmou o entendimento no sentido de que a competência julgar as contas de
governo e de gestão dos prefeitos seria da Câmara Municipal, sendo o parecer do TCE/PA
meramente opinativo. No que se refere ao suposto desatendimento as regras estatutárias,
preliminarmente arguiu ilegitimidade ativa, por não ter a coligação adversaria legitimidade para
questionar tal questão, vez que se trata de matéria interna corporis. 

 
Dispensadas Instrução probatória e Alegações Finais. 

 
O Ministério Público Eleitoral, instado a emitir parecer, na qualidade de Custus Legis, opinou pelo
indeferimento do Registro de Candidatura do Senhor PAULO LIBERTE JASPER, bem como pela
declaração de sua inelegibilidade. 

É o Relatório. 
 

Decido. 
 

A matéria veiculada na Impugnação de Registro de Candidatura é meramente de direito. Ademais,
não foram arroladas testemunhas e os autos já estão devidamente instruídos, razão pela qual
considero desnecessária maior dilação probatória e a abertura de prazo para alegações finais. 

 
Nesses termos, julgo antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. 

 
Textualmente dispõe o dispositivo que estabelece a inelegibilidade suscitada: 
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Textualmente dispõe o dispositivo que estabelece a inelegibilidade suscitada: 
 

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;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010) 

 

Assim, para que haja a configuração da inelegibilidade prevista na alínea transcrita acima é
necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, que serão analisados separadamente para
melhor elucidação da questão. 

 

a) Presença de irregularidade insanável e que configure ato doloso de improbidade administrativa 
 

Indene de dúvida a competência da Justiça Eleitoral para, diante da decisão do irrecorrível do
órgão competente, cujo mérito não pode adentrar, sob pena de ferir repartição de funções
outorgada pela Constituição Federal, aferir, para efeito de aquilatar as condições de elegibilidade
do candidato, a natureza das irregularidades apontadas pela Corte de Contas, de modo a atribuí‐
las a condição de insanáveis, com o resultado da incidência da inelegibilidade indicada no art. 1º,
I, g, da LC nº 64/90. Nesse sentido, tem sido o entendimento do TSE, como se pode constatar no
julgado abaixo transcrito: 

 

(...) A insanabilidade das irregularidades que causaram a rejeição das contas pode ser aferida pela
Justiça Eleitoral nos processos de registro de candidatura. Recurso a que se nega provimento. (RO
577, Rel. Min. Fernandes Neves, Sessão de 3.9.2002). 

 

O mesmo se aplica ao reconhecimento do ato doloso de improbidade administrativa, segundo os
ensinamentos de Elmana Viana Lucena Esmeraldo, em sua obra, “Processo Eleitoral”, 2ª Edição,
2012, p. 460: 

 
Não é necessário que haja condenação em Ação de Improbidade Administrativa pela prática do ato
que ensejou a rejeição das contas para que reste configurada a inelegibilidade, sendo suficiente
que o órgão julgador das contas assim o declare, ou não o fazendo, que a Justiça Eleitoral assim se
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pronuncie ao analisar o pedido de registro de candidatura ou o recurso contra a expedição do
diploma. 

 

No caso sob análise, o TCE‐PA julgou as contas do Sr. PAULO LIBERTE JASPER como irregulares por
ausência de comprovação da aplicação de recurso recebido por meio de convenio firmado entre o
Município de Tailândia e a SESPA (nº 305/00). Tal convenio tinha por objeto o repasse de recursos
financeiros para a implementação de ações visando o enfrentamento dos problemas priorizados e
indicados na agenda social. 

Sem adentrar, por enquanto, no mérito da competência para o julgamento das contas dos prefeitos
municipais, é evidente o caráter insanável da irregularidade apontada. Em situações análogas a
essa, o Tribunal Superior Eleitoral tem decidido nesse sentido: 

 

Vistos. Trata‐se de recurso ordinário (fls. 1036‐1066) e recurso especial eleitoral (fls. 1080‐1112)
interposto por Élcio Fiori de Godoy, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010,
contra acórdão do e. TRE/SP que indeferiu seu pedido de registro de candidatura com fundamento
na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90 e na ausência de certidões previstas no
art. 11, § 1º, II, e 26, § 2º, II, a, da Res.‐TSE nº 23.221/2010. O acórdão regional ficou assim
ementado (fl. 983): "Registro de candidatura. Notícias de inelegibilidades. Impugnação. Ação civil
pública para apuração de improbidade administrativa. Ausência de condenação à suspensão dos
direitos políticos. Contas rejeitadas pelo TCE no exercício de 2005 e 2007. Decreto Legislativo da
Câmara Municipal aprovando as contas do exercício de 2005. Pendente a apreciação das contas
relativas ao ano de 2007 pela Câmara de Vereadores. Afastada a inelegibilidade em relação às
contas apreciadas pelo TCE. Convênio firmado entre a União e o Município. Competência do TCU
para julgamento. Exercício de jurisdição própria. Desnecessidade de apreciação pela Câmara de
Vereadores. Contas julgadas irregulares pelo TCU, em virtude da omissão no dever de prestá‐las.
Condenação. Ressarcimento ao erário e multa. Ato de improbidade com prejuízo ao erário.
Irregularidades insanáveis. Pagamento da multa ou parcela não sana a irregularidade.
Inelegibilidade do art. 1º, inc. I, alínea g, da Lei Complementar 64/90. Registro indeferido."
Opostos embargos de declaração, ao acórdão regional recebeu a seguinte ementa (fl. 1030):
"Embargos de declaração. Registro de Candidato. Alegação de que da ementa do aresto não
constaram todos os fundamentos da decisão, bem como que o dispositivo não esclarece as causas
de indeferimento do registro. Omissão na ementa não conduz à omissão do julgado. Acolhidos
parcialmente os embargos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que ambos os motivos
da fundamentação ensejaram o indeferimento da candidatura." Nas razões do recurso ordinário
alega‐se, em resumo, que: a) o recorrente não foi intimado para sanar o vício referente à ausência
das certidões exigidas pela Res.‐TSE nº 23.221/2010, sendo oportuna a sua apresentação junto ao
presente recurso, tal como admitido pela Súmula nº 3/TSE; b) o acórdão recorrido desconsiderou
que a transferência de recursos ao Município de Lindóia/SP não ocorreu na forma própria de
convênio, uma vez que"o recorrente apenas ratificava as contas apresentadas pelos órgãos
municipais encarregados da aplicação dos recursos das transferências continuadas do Fundo
Nacional de Assistência Social"(fl. 1042); c) o recorrente somente teve rejeitada sua prestação de
contas porque os órgãos municipais não o auxiliaram devidamente por ocasião da TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL, sendo elaborado singelo ofício ao órgão fiscalizador, sem os esclarecimentos
devidos e as formalidades exigidas para a prestação de contas"(fl. 1043); d) o acórdão recorrido
também desconsiderou que a desaprovação de contas do recorrente foi encaminhada pelo Tribunal
de Contas da União ao Ministério Público Federal, oportunidade em que o d. Parquet se manifestou
pelo arquivamento, entendendo que não havia elemento subjetivo doloso apto à configuração de
improbidade administrativa. Como o parecer ministerial é parte integrante das decisões do TCU,
configurou‐se a violação ao art. 16, § 3º, I, da Lei 8.443/92; e) os repasses foram integralmente
aplicados na conformidade do convênio, não havendo apropriação, prejuízo ao erário ou ato doloso
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de improbidade administrativa; f) em razão das alterações promovidas pela LC nº 135/2010, a
configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90 somente ocorre nos casos
de prejuízo ao erário; g) o pagamento da multa aplicada pelo TCU impede a configuração da
inelegibilidade de que trata o art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. Pugna‐se, ao final, pela reforma do
acórdão recorrido e pelo deferimento do pedido de registro de candidatura do recorrente. Élcio
Fiori de Go doy interpôs, ainda, o recurso especial eleitoral de fls. 1080‐1112. Edmir José Abi
Chedid apresentou contrarrazões às fls. 1160‐1174, enquanto o Ministério Público Eleitoral
apresentou contrarrazões às fls. 1181‐1186. Parecer da Procuradoria‐Geral Eleitoral pelo não
conhecimento dos recursos e, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso ordinário (fls. 1194‐
1201). É o relatório. Decido. Trata‐se, na origem, de pedido de registro de candidatura de Élcio
Fiori de Godoy ao cargo de deputado estadual indeferido pelo e. TRE/SP em razão da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90 e da ausência de certidões previstas no art.
11, § 1º, II, e 26, § 2º, II, a, da Res.‐TSE nº 23.221/2010. Inicialmente, verifico que o recurso
especial eleitoral, interposto posteriormente ao recurso ordinário, não merece conhecimento
devido à preclusão consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade (AAAG nº 8953/RN, Rel. Min.
Eros Grau, DJ de 11.9.2008). Assim, somente aquelas matérias suscitadas no recurso ordinário são
passíveis de apreciação. O primeiro ponto diz respeito ao preenchimento da condição de
elegibilidade, decorrente da ausência das certidões exigidas pela Res.‐TSE nº 23.221/2010. Na
espécie, considero possível a apresentação das certidões faltantes por meio do presente recurso
ordinário, uma vez que o recorrente não foi intimado para a correção do vício perante o e. TRE/SP,
tal como determina o art. 31 da Res.‐TSE nº 23.221/2010. Da análise de tais certidões, verifica‐se
que as condições de elegibilidade foram preenchidas. Resta analisar a inelegibilidade de que trata
o art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. Conforme se infere do acórdão regional, o recorrente, na qualidade
de prefeito municipal de Lindóia/SP, teve rejeitada sua prestação de contas perante o Tribunal de
Contas da União devido à omissão no dever de prestar contas referente ao convênio firmado com o
Fundo Nacional de Assistência Social. O e. TRE/SP concluiu que o recorrente encontra‐se inelegível
pelo período de 8 (oito) anos a contar de 7.4.2009, data em que a decisão daquela Corte de Contas
tornou‐se definitiva. O recorrente aponta vício no acórdão recorrido, pois teria desconsiderado que
não se trata propriamente de convênio, uma vez que"o recorrente apenas ratificava as contas
apresentadas pelos órgãos municipais encarregados da aplicação dos recursos"(fl. 1042). Afirma,
ainda, que a desaprovação de contas somente ocorreu por culpa dos órgãos municipais, que não
forneceram o devido auxílio na tomada de contas especial. Assevera que o acórdão recorrido
também desconsiderou o parecer proferido pelo Ministério Público Federal, no qual se manifestou
pela inexistência de ato de improbidade administrativa. Como o parecer ministerial é parte
integrante das decisões do TCU, houve violação ao art. 16, § 3º, I, da Lei 8.443/92. Ocorre que tais
alegações, visando demonstrar o desacerto do Tribunal de Contas da União, não são passíveis de
conhecimento na seara da Justiça Eleitoral, cuja competência encontra‐se limitada à interpretação
da natureza do vício. Confira‐se: "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATO. PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO.
JULGAMENTO PELO TCU. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO
PROVIDO.I. Não compete à Justiça Eleitoral julgar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo
Tribunal de Contas da União, tampouco verificar se determinadas cláusulas contratuais de convênio
federal foram (ou não) respeitadas, sob pena de grave e indevida usurpação de competência.II.
Cabe à Justiça Eleitoral analisar se, na decisão que desaprovou as contas de convênio, estão (ou
não) presentes os requisitos ensejadores da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, g, da Lei
Complementar 64/1990, quais sejam, contas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão
irrecorrível do órgão competente.III. A decisão do Tribunal de Contas da União que assenta dano ao
erário configura irregularidade de natureza insanável.IV. Recurso conhecido e provido." (AgR ‐AgR‐
REspe nº 33806/MG, Rel. Min. Eros Grau, Rel. designado Min. Ricardo Lewandowski, DJe de
18.6.2009) "3. Não cabe ao TSE analisar o acerto ou o desacerto da decisão proferida pela Câmara
Municipal para, por exemplo, aprovar contas julgadas irregulares, ou vice‐versa. Tal juízo de valor
deve ser emitido pela Justiça Comum em ação desconstitutiva desta decisão. No entanto, esta
Casa, desde que rejeitadas as contas, não só pode como deve proceder ao devido enquadramento
jurídico do vício constatado, interpretando‐o como sanável ou insanável (cf. Acórdãos nos 26.942,
rel. min. José Delgado, de 29.09.2006; 24.448, rel. min. Carlos Velloso, de 07.10.2004; 22.296, rel.
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min. Caputo Bastos, de 22.09.2004)". (AgR‐REspe nº 32597/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, PSESS
de 30.10.2008) Quanto à natureza do vício em exame, a jurisprudência do TSE tem compreendido
que a omissão no dever de prestar contas, devido a sua característica de ato de improbidade
administrativa (art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92) e gerador de prejuízo ao município (art. 25, § 1º, IV,
a, da LC nº 101/2000), configura vício de natureza insanável. Veja‐se: "AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO EM AGRAVO REGIMENTAL QUE DEFERIU PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. CASSAÇÃO
DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCU. INELEGIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.I ‐ A
prestação extemporânea de contas pelo candidato ao cargo de Prefeito configura hipótese de
crime de responsabilidade e ato de improbidade administrativa, além de acarretar prejuízos à
municipalidade, impedida de celebrar novos convênios de transferência de recursos. II ‐ A rejeição
de contas pelo TCU não foi contestada pelo agravado, administrativa ou judicialmente, o que
configura como requisito de inelegibilidade do candidato. III ‐ Precedentes. IV ‐ Ainda que ajuizada
ação para desconstituição do acórdão do TCU, o que não é o caso dos autos, quando proposta em
prazo próximo ao período eleitoral, esse fato não afasta a aplicação do art. 1ºI, g, da Lei
Complementar nº 64/90. V ‐ Precedentes. VI ‐ A rejeição de contas pelo TCU acarreta a
inelegibilidade do candidato. VII ‐ Precedentes. VIII ‐ Agravo ao qual se dá provimento." (AgR‐AgR‐
REspe nº 33292/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14.9.2009) (destaquei) Como destacou o
Min. Ricardo Lewandowski no mencionado precedente, "a extemporaneidade para a prestação de
contas não constitui um vício meramente formal", pois implica, ainda, crime de responsabilidade
do prefeito municipal, tal como previsto no art. 1º, VII, do Decreto‐Lei º 201/67. Na espécie,
entendo que a referida omissão no dever de prestar contas configura, em tese, ato doloso de
improbidade administrativa, porque o recorrente, mesmo depois de pessoalmente cientificado
quanto as suas responsabilidades, apresentou documentação inservível ao controle de gestão do
patrimônio público. É o que se infere do acórdão TCU nº 1532/2009 (fls. 42 e 44): "2. Observa‐se
que o responsável quedou omisso no que toca à prestação de contas dos recursos recebidos,
mesmo tendo sido devidamente alertado pelo órgão acerca de sua falta e dos documentos
necessários para supri‐la (fl. 29/31). Importante ainda salientar que o ex‐prefeito solicitou e
obteve prorrogação de prazo para a apresentação da documentação (fls. 34/35) e, não obstante,
deixou de encaminhá‐la ao referido ministério. 3. Devidamente citado por este Tribunal (fl. 67), o
responsável se limitou a apresentar relatórios de acompanhamento físico por ele subscritos (fls.
74, 77, 80 e 81). No entanto, entende‐se que tais documentos não perfazem prestação de contas
válida, haja vista a ausência de elementos imprescindíveis para comprovação da boa e regular
aplicação dos recursos, tais como a relação da execução da receita e despesa, a relação de
pagamentos efetuados e o extrato bancário da conta específica." "6. Com efeito, não é possível
concluir que houve aplicação dos recursos em benefício da municipalidade (...). Trata‐se de caso
de omissão do gestor e os documentos jun gidos aos autos não contém todos os elementos exigidos
para compor uma prestação de contas, a exemplo da relação dos pagamentos e do nexo de
causalidade entre os valores recebidos e o objeto do Plano de Ação." Ao contrário do que sustenta
o recorrente, o prejuízo ao erário ficou comprovado. Primeiro porque o recorrente não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a correta aplicação dos recursos administrados, circunstância
que leva a presunção de irregularidade na gestão do patrimônio público. É o que se conclui do
seguinte trecho do acórdão proferido pelo c. Tribunal de Contas da União (fl. 43): "A não
comprovação da lisura no trato de recursos públicos recebidos autoriza, a meu ver, a presunção de
irregularidade na sua aplicação. Ressalto que o ônus da prova da idoneidade no emprego dos
recursos, no âmbito administrativo, recai sobre o gestor, obrigando‐se este a comprovar que os
mesmos foram regularmente aplicados quando da realização do interesse público" Segundo porque,
nos termos do art. 25, § 1º, IV, a, da LC nº 101/2000, o Município de Lindóia/SP ficou impedido de
receber novos recursos oriundos de convênios. Ressalto, por fim, que o pagamento de multa não
afasta a inelegibilidade de que trata o art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, conforme jurisprudência
pacífica do c. Tribunal Superior Eleitoral: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO. INDÍCIOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. IRRELEVÂNCIA. PAGAMENTO. MULTA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO JUDICIAL.
SUSPENSÃO. DECISÃO. CORTE DE CONTAS. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. INELEGIBILIDADE.I ‐
Irregularidades que contenham indícios de improbidade administrativa e/ou danos ao Erário são
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insanáveis.II ‐ Apenas o provimento judicial, ainda que provisório, obtido antes do pedido de
registro de candidatura, é apto a suspender os efeitos da decisão que rejeitou as contas.III ‐ O
pagamento de multa aplicada pela Corte de Contas não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, `g¿, da LC nº 64/90.IV ‐ Agravo regimental desprovido." (AgR‐REspe nº 33888/PE, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJe de 19.2.2009) (destaquei) Ante o exposto, não conheço do recurso
especial eleitoral e nego seguimento ao recurso ordinário, nos termos do art. 36, § 6º, do RI‐TSE.
Publique‐se. Brasília (DF), 3 de novembro de 2010. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR Relator
(TSE ‐ RO: 261497 SP, Relator: Min. ALDIR GUIMARÃES PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento:
03/11/2010, Data de Publicação: PSESS ‐ Publicado em Sessão, Data 16/11/2010). 

 

Conforme pode‐se depreender da análise do julgado colacionado acima, a jurisprudência do TSE é
firme no sentido de que a omissão no dever de prestar contas, ante a sua característica de ato de
improbidade administrativa e geradora de prejuízo ao município, configura vício de natureza
insanável. 

 
Ademais, a irregularidade apontada, além de insanável, caracteriza ato doloso de improbidade
administrativa, nos termos dos arts. 10, inciso XI e 11, inc. II e VI, ambos da Lei n. 8.429/92, que
preceitua: 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento
ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

 
XI ‐ liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer
forma para a sua aplicação irregular; 

 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

 
II ‐ retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

VI ‐ deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê‐lo; 
 

No caso em apreço, a ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos percebidos leva
a presunção de irregularidade na gestão do patrimônio público. Ao contrário do que sustenta o
interessado, o prejuízo ao erário ficou devidamente comprovado, sobretudo ante a existência de
ordem de devolução dos valores aos cofres públicos. 

Quanto ao ato de improbidade administrativa e o animus doloso, também vislumbro presente na
conduta praticada. Implica em ato de improbidade administrativa a conduta de liberar verba
pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua
aplicação irregular. No caso concreto, a ausência de comprovação do emprego dos referidos
valores percebidos na implementação de ações visando o enfrentamento dos problemas priorizados
e indicados na agenda social, avoca a incidência dos referidos dispositivos, vez que a incumbência



18/11/2016 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral  TSE

http://www.tse.jus.br/@@processrequest?login=True 22/31

de tal comprovação vem a ser do gestor público. 
 

Segundo a jurisprudência do STJ, o dolo que se exige para a configuração de improbidade
administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados
vedados pela norma jurídica – ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao direito
quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria ‐, sendo
despisciendo perquirir acerca de finalidades específicas (ED‐ AI nº 1.092.100/RS, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, CJE 31.5.2010). 

 

b) Ausência de provimento jurisdicional, suspendendo ou anulando a decisão administrativa 
 

Não há, nos autos, informação de que a decisão do TCE/PA que desaprovou as contas do impugnado
tenha sido anulada ou que seus efeitos estejam suspensos pelo Poder Judiciário. 

 

O impugnado não informou a propositura de qualquer ação anulatória, visando desconstituir a
decisão proferida pelo órgão de contas, ao contrario, demonstrou resignação quanto a esta, vez
que teve inclusive pedido de desistência do pleito rescisório homologado pela corte de contas
(TCE‐PA). 

 

c) Rejeição de contas relativas ao exercício de cargo ou função pública por decisão irrecorrível do
órgão competente 

Registro que, nos termos do art. 71, II da Constituição Federal, compete ao Tribunal de Contas
(TCU, e por simetria, TCE e TCM) 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. 

 
Entretanto, preliminarmente, cumpre enfrentar controvérsia acerca de quem seria o órgão
competente a apreciação para o julgamento das contas de gestão e de governo do prefeito
municipal. 

 
Tradicionalmente o TSE possuiu entendimento consolidado no sentido de que em se tratando de
contas de gestão baseados no artigo 71, VI da CF/88, a competência seria dos Tribunais de Contas.
Se fossem objeto de apreciação as contas de gestão baseadas no inciso II do mesmo artigo
anteriormente citado, ou contas de governo do prefeito municipal, a competência para a
apreciação destas seria dos vereadores. 

Registro. Inelegibilidade. Rejeição de contas. Órgão competente. 1. Nos termos do art. 31 da
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Constituição Federal, a competência para o julgamento das contas de Prefeito é da Câmara
Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio, o que se aplica, inclusive, a
eventuais atos de ordenação de despesas. 2. A ressalva final constante da nova redação da alínea g
do inciso I do art. 1º da Lei Complementar n° 64/90, introduzida pela Lei Complementar n°
135/2010 ‐ de 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" ‐, não
alcança os chefes do Poder Executivo. 3. Os Tribunais de Contas só têm competência para julgar as
contas de Prefeito, quando se trata de fiscalizar a aplicação de recursos mediante convênios (art.
71, VI, da Constituição Federal). Recurso ordinário não provido. (Recurso Ordinário nº 75179,
Acórdão de 08/09/2010, Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, Publicação: PSESS ‐
Publicado em Sessão, Data 08/09/2010) 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 1. Acolhem‐se os embargos para assentar que é imprópria a
modificação do quadro fático em sede de recurso especial. 4. Segundo entendimento deste
Tribunal, à exceção das contas relativas à aplicação de recursos oriundos de convênios, a
competência para o julgamento das contas prestadas pelo prefeito, inclusive no que tange às de
gestão relativas a atos de ordenação de despesas, é da respectiva Câmara Municipal. 5. Não há
omissão no acórdão embargado quanto à análise das irregularidades apontadas no parecer prévio
do Tribunal de Contas do Estado, pois o Tribunal Regional Eleitoral mineiro assentou que as contas
do exercício de 1997 foram aprovadas pela Câmara Municipal de Abre Campo. 6. Embargos de
declaração acolhidos parcialmente, mas sem efeitos modificativos. (Embargos de Declaração em
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 26692, Acórdão de 08/08/2013, Relator(a) Min.
LAURITA HILÁRIO VAZ, Publicação: DJE ‐ Diário de justiça eletrônico, Data 26/8/2013, Página 138). 

 
Recentemente, julgando o RE 848.826/DF, O STF fixou a seguinte tese em sede de repercussão
geral: “Para os fins do artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/1990, a apreciação das
contas de Prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras
Municipais, com auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará
de prevalecer por decisão de dois terços dos vereadores”. 

Lado outro, fixou‐se no referido julgado a tese de que: “o parecer técnico elaborado pelo Tribunal
de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de
Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o
julgamento ficto das contas por decurso de prazo”. 

Dúvidas não há que a prestação de contas relativas a convênios tem natureza de contas de gestão,
entretanto, há de se perquirir se estão ou não abrangidas pela decisão do STF proferida no referido
RE submetido ao regime de repercussão geral, e por via de consequência, se está ou não superado
o, até então, entendimento pacifico do TSE já mencionado anteriormente. 

Analisando detidamente a tese fixada no referido Recurso Extraordinário não existem ressalvas
feitas sobre a abrangência do termo constante do verbete “contas de gestão”. Não se delimitou
em momento algum que a decisão se referia apenas as contas de gestão previstas no artigo 71, II,
CF, ou se abrangia também as previstas no inciso VI, do mesmo artigo. 

Lado outro, analisando, a título de exemplo, recente decisão no Recurso Extraordinário (RE)
898450, com repercussão geral reconhecida, percebe‐se que o STF quando pretende ressalvar
alguma situação assim o faz. No caso em tela, tratava‐se de um candidato a soldado da Polícia
Militar de São Paulo que foi eliminado por ter uma tatuagem na perna, e fixou‐se a seguinte tese:
“Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo
situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais”. 

Entretanto, seria teratológico imaginar que a competência para julgar as contas referentes a um
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convenio firmado entre o município de determinado Estado e este, seria da câmara municipal. Ao
prosperar a presente tese, estaríamos subordinando uma decisão do Tribunal de Contas do Estado,
a decisão da Câmara Municipal, em clara violação ao pacto federativo. 

É indiscutível, no presente caso, que as contas rejeitadas com transito em julgado em 27/08/2015,
se referem às contas do convênio 305/00‐SESPA. Não há como se imaginar que a competência para
a apreciação das contas referentes a um conveio firmado com a Secretaria Estadual de Saúde
venha a ser da Câmara Municipal, sob pena de subversão do sistema, pelos motivos já elencados
alhures. 

Cumpre invocar, no presente caso, ensinamento do Ilustre doutrinador Fredie Didier Jr, em seu
livro intitulado Curso de Direito Processual Civil – Vol 2 (2015, pg. 491): “Fala‐se distinguishing (ou
distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja
porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base
à ratio decidendi (tese jurídica) constante do precedente, seja porque, a despeito de existir
aproximação entre eles, alguma peculiaridade no caso em julgamento afasta a aplicação do
precedente”. 

 
No precedente firmado no RE 848.826/DF os recursos extraordinários que embasaram a tese
firmada não se referem a caso semelhante ao dos autos, vez que um tratava das contas de gestão
de prefeito em que o Tribunal de contas do Ceará rejeitou as contas do ordenador de despesas à
época (artigo 71, II, CF), enquanto que o outro tinha como objeto as contas anuais de governo no
qual houve apenas parecer prévio do Tribunal de Contas no sentido da rejeição (artigo 71, I, CF).
Ou seja, não enfrentaram questão especifica das contas referentes a convênios firmados entre
município e a união, ou entre aquele e o Estado (artigo 71, VI, CF). 

Diante do exposto, entendo que a competência para a apreciação das referidas contas vem a ser
do Tribunal de Contas do Estado do Pará (artigo 71, VI, CF c/c Artigo 71, § 2º, Constituição Estadual
do Pará) 

 

d) Inobservância do Estatuto do Partido Democratas 

A coligação “RENOVA TAILÂNDIA”, por sua vez, pugnou pelo indeferimento do Requerimento de
Registro de Candidatura do Senhor Paulo Liberte Jasper, vez que sua escolha em convenção
partidária se deu com inobservância as regras estatutárias quando da escolha em convenção
partidária do referido pré‐candidato. 

Cumpre inicialmente enfrentar preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo interessado. 

Neste tema assiste razão ao interessado, vez que se tratando de matéria interna corporis, não tem
a coligação adversaria legitimidade para impugnar o seu registro. 

 
Não é outro o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, senão vejamos: 

 
RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO. ELEIÇÃO MUNICIPAL. 2012. SUBSTITUIÇÃO. ART. 13
DA LEI Nº 9.504/97. REGULARIDADE. ESCOLHA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. PROVIMENTO. 1. O
interesse recursal pressupõe a sucumbência da parte quanto ao seu pedido, o que se verifica no
dispositivo da decisão, e não em seus fundamentos. Precedentes. 2. Na pendência de recurso do
candidato renunciante, o dies a quo para contagem do prazo de substituição previsto no art. 13, §
1º, da Lei nº 9.504/97 é o dia da renúncia. Precedentes. 3. A suposta nulidade da convenção na
qual se deliberou pela substituição de candidato constitui matéria interna corporis e não pode ser
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suscitada por pessoas estranhas ao partido ou à coligação. 4. Recurso especial da coligação não
conhecido, devido à ausência de interesse recursal, e demais recursos especiais providos, para
deferir o registro de candidatura para os cargos de prefeito e vice‐prefeito. (TSE ‐ REspe: 18526
PA, Relator: Min. JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/06/2013, Data de
Publicação: DJE ‐ Diário de justiça eletrônico, Data 14/08/2013). 

 

Entendimento, este, compartilhado pelo ilustre mestre José Jairo Gomes em sua obra intitulada
Direito Eleitoral (Pg. 328, 2016): “No que concerne à legitimidade é assente o entendimento
consoante o qual as irregularidades verificadas na convenção só podem ser arguidas por
integrantes do partido ou da coligação que a promoveu. Não há restrição para que a questão seja
levantada por quem foi indicado candidato. Todavia, outras agremiações não detém legitimidade
para arguir questões desse jaez”. 

Por outro lado, ainda que superada essa questão referente a legitimidade ativa, cumpriria ao
impugnante a demonstração de prejuízo. Segundo o festejado autor, em sua obra já citada, “...
não há nulidade sem demonstração de prejuízo. É o que dispõe o artigo 219, CE, assim redigido: Na
aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre os fins e resultados a que ela se dirige, abstendo‐
se de pronunciar nulidades sem a demonstração de prejuízo”. 

 
e) Ausência de condição de elegibilidade 

No que se refere, entretanto, a ausência de condição de elegibilidade arguida em sede de
manifestação ministerial, na qualidade de custus legis, assiste razão a ilustre RMPE. 

Os artigos 11, § 1º, inciso VI da Lei federal nº 9.504/97 e 27, §§ 2º e 3º preceituam que a prova da
quitação eleitoral configura condição de elegibilidade. 

 
Como bem advertido pela ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral, às Fls. 06 dos autos
consta irregularidade na prestação de contas de seu antigo mandato de Deputado Federal, mais
precisamente a não prestação destas (informações estas extraídas do Sistema CAND/TSE). 

 

RECURSO. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012. CARGO PROPORCIONAL. NÃO
APRESENTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA EM PLEITO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. RESOLUÇÃO Nº 23.376/11. ENTENDIMENTO DO TSE INALTERADO. PRINCÍPIOS DA INÉRCIA
DA JURISDIÇÃO E DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INAPLICABILIDADE. FUNÇÃO ADMINISTRATIVA DA
JUSTIÇA ELEITORAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

 
1. A Resolução nº 23.376/11 ‐ que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos, candidatos e comitês financeiros e, ainda, sobre a prestação de contas nestas eleições,
alterada por meio da Resolução nº 23.382 (Instrução nº 1542‐64.2011.6.00.00), de 28.06.2012,
dispõe que a não prestação de contas de campanha eleitoral implica em ausência de quitação
eleitoral. 

 
2. A ausência de condição de elegibilidade pode ser conhecida de ofício pelo juízo, sem ferir
princípios processuais. 

 
3. Exercício das funções administrativas da Justiça Eleitoral. 
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4. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TER‐SE‐ RECURSO ELEITORAL n.
42.24.2012.6.25.0002. Classe 30. Recorrente (s): STOESSEL CHAGAS NUNES. Recorrido(a)(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL). 

 

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura INDEFERINDO o pedido de registro de candidatura de PAULO LIBERTE
JASPER para concorrer ao cargo de prefeito no município de Tailândia nas Eleições 2016. 

 

Tailãndia, 12 de setembro de 2016. 
 

Manoel Carlos de Gouveia Soares Neto 
 

Juiz Eleitoral da 93ª Zona Eleitoral 
 

Despacho em 09/09/2016 ‐ RE Nº 16507 MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO

DESPACHO 

O processo está em ordem, as partes são legitimas e estão bem representadas, não há nulidades a
ser sanadas nem preliminares ou prejudicial de méritos a serem analisadas. Declaro saneado o
processo. 

Lado outro, verifico que a matéria veiculada constante da impugnação de Registro de Candidatura
é meramente de direito. Não foram arroladas testemunhas e os autos já estão devidamente
instruídos, razão pela qual considero desnecessária maior dilação probatória e a abertura de prazo
para alegações finais. 

Nesses termos abro vistas ao Ministério Público Eleitoral, para que emita parecer no prazo de dois
dias, em simetria com o disposto no art. 59 da Resolução 23.455/TSE. Após venham‐me os autos
conclusos para o julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, I, CPC. 

TAILÂNDIA, 09 de setembro de 2016. 

MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO 
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Juiz da 93ª Zona Eleitoral 

Despacho em 08/09/2016 ‐ RE Nº 16507 MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO

DESPACHO 

Vista ao MPE 

Tailândia, 08 de setembro de 2016. 

MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO 

Juiz da 93ª Zona Eleitoral 

Despacho em 31/08/2016 ‐ RE Nº 16507 MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO

DESPACHO 

R.H. 

Torno sem efeito a Decisão anterior. Cumpra‐se a Decisão de folhas 106, com a advertência os que
em caso de revelia, será nomeado curador especial, nos termos do artigo 253, § 4º, CPC; e que,
uma vez ocorrida a citação, a não apresentação de contestação no prazo de 07 (sete) dias
implicará a revelia , surtindo os efeitos dai advindos. 

Tailândia/PA, 31 de agosto de 2016 

MÁRCIA MARIA MOURA MARTINS 

Chefe de Cartório da 93ª Zona Eleitoral 

Despacho em 30/08/2016 ‐ RE Nº 16507 MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO

DESPACHO 

R.H. 
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Tendo em vista a necessidade de intimação pessoal do pré‐candidato, cumpra‐se o Despacho de
folhas 106. 

 

TAILÂNDIA, 30 de Agosto de 2016. 
 

MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO 

Juiz da 93ª Zona Eleitoral 

Despacho em 29/08/2016 ‐ RE Nº 16507 MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO

Publicado em 29/08/2016 no Em cartório, vol. 18:31h, página 106
DESPACHO 

Defiro o pedido de aditamento formulado pela ilustre representante do MPE nos presentes autos.
Ato contínuo, determino que se proceda a citação do pré‐candidato, para que querendo apresente
contestação, no prazo de sete dias, nos termos da LC 64/90. 

Em sendo frustrada a citação pessoal, cite‐se o pré‐candidato por hora certa, caso haja suspeita de
ocultação deste, nos termos dos arts. 252 e seguintes c/c com o art. 15 do CPC. 

Tendo em vista, que a resolução 23.455/15, no seu art. 26, em seu inciso II, estabeleceu a
obrigatoriedade de indicação, no requerimento de Registro de Candidaturas‐RRC, do número fac‐
símile e o endereço completo, nos quais o candidato poderá eventualmente receber intimações,
notificações e comunicados da Justiça eleitoral, proceda‐se, simultaneamente, a citação por meio
de fac‐simile, no número indicado no Registro de Candidaturas. 

Após retornem os autos conclusos. 

TAILÂNDIA, 29 de Agosto de 2016. 
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MANOEL CARLOS DE GOUVEIA SOARES NETO 

Juiz da 93ª Zona Eleitoral 

Decisão interlocutória em 07/07/2016 ‐ RE Nº 16507 JUIZ AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Publicado em 07/10/2016 no Publicado no Mural, vol. 17:42
DECISÃO

Trata‐se de pedido formulado por ANDERSON CAMPEZ, segundo colocado na eleição majoritária do
município de Tailândia, para habilitação no processo e especialmente para que lhe seja concedido
o direito à manifestação oral na sessão de julgamento (fls. 421 a 424).

O art. 39 da Resolução nº 23.455/2015 estabelece que "caberá a qualquer candidato, a partido
político, à coligação ou ao Ministério Público Eleitoral, no prazo de cinco dias, contados da
publicação do edital relativo ao pedido de registro, impugná‐lo em petição fundamentada" .

Assim, o prazo para ingresso no processo de Requerimento de Registro de Candidatura termina
cinco dias, contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro. Após essa data, não é
mais possível ingressar no feito, pois opera‐se a preclusão, nesse sentido é firme a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, conforme precedente a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. 1º SUPLENTE DE DEPUTADO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL.

1. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, não se aplica a processo de registro de
candidatura o disposto no art. 499 do CPC, em virtude da existência de regramento específico
consubstanciado na Súmula 11 do TSE. Precedentes: AgR‐REspe nº 147‐32, rel. Min. Dias Toffoli,
PSESS em 18.12.2012; AgR‐REspe no 36.031, rel. Min. Felix Fischer, DJE de 24.3.2010; AgR‐REspe n
° 964‐81, rel. Min. Hamilton Carvalhido, PSESS em 23.11.2010.

2. Se o primeiro suplente de deputado estadual não apresentou impugnação ao pedido de registro,
não tem ele legitimidade para recorrer no processo.

3. Ainda que admitido o ingresso do suplente na condição de assistente simples do recorrido,
Ministério Público Eleitoral, aquele não se afigura parte legítima para interpor agravo regimental,
porquanto o assistido não se insurgiu contra a decisão agravada, não podendo, portanto, o
agravante recorrer de forma autônoma, a teor do art. 53 do Código de Processo Civil. Precedentes:
AgR‐REspe nº 26979, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 28.5.2013; AgR‐AI nº 1252‐83, rel. Min.
Arnaldo Versiani, DJE de 8.2.2011.

Agravo regimental não conhecido, com determinação.

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 91022, Acórdão de 09/04/2015, Relator(a)
Min. ADMAR GONZAGA NETO, Publicação: DJE ‐ Diário de justiça eletrônico, Tomo 79, Data
28/04/2015, Página 108/109 )
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Com essas considerações, indefiro o pedido formulado por ANDERSON CAMPEZ para habilitação no
processo e especialmente para que lhe seja concedido o direito à manifestação oral na sessão de
julgamento. 

 
Determino, ainda, seja concedida vista dos autos às partes para manifestar‐se, no prazo de 3 (três)
dias, a respeito dos documentos de fls. 356 a 380. 

Publique‐se. Intime‐se. Cumpra‐se
 

Após, retornem‐me os autos conclusos.
 

Belém, 7 de setembro de 2016.
 

Juiz AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
 

Relator
 

Decisão Plenária
Acórdão em 04/11/2016 ‐ RE Nº 16507 JUIZ AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Publicado em 04/11/2016 no Publicado em Sessão 
à unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa. Conhecer dos Recursos e, no
mérito, por maioria, negar‐lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator
a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a Juíza Federal Lucyana Said Daibes Pereira e os
Juízes Álvaro José Norat de Vasconcelos e José Alexandre Buchacra Araújo. Voto divergente do Juiz
Carlos Jehá Kayath. Presidiu o julgamento o Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Petições
Protocolo Espécie Interessado(s)
68.094/2016 ACAO IMPUGNACAO MANDATO Ministério Público Eleitoral

70.150/2016 IMPUGNACAO COLIGAÇÃO RENOVA TAILÂNDIA (PSDC/PRP/PRTB)

87.398/2016 DEFESA PAULO LIBERTE JASPER

87.401/2016 DEFESA Paulo Liberte Jasper

88.441/2016 PARECER Ministerio Público Eleitoral

90.890/2016 RECURSO ELEITORAL PAULO LIBERTE JASPER

94.028/2016 CONTRARRAZOES Ministerio Publico Eleitoral

94.791/2016 CONTRARRAZOES Coligação Renova Tailândia (Psdc / Prp / Prtb)

95.689/2016 CONTRARRAZOES PAULO LIBERTE JASPER

97.737/2016 REQUERIMENTO PAULO LIBERTE JASPER

98.544/2016 PETICAO MARIA REGINA PEREIRA GOES; PAULO LIBERTE JASPER

99.780/2016 REQUERIMENTO ANDERSON CAMPOREZ

http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=680942016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=701502016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=873982016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=874012016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=884412016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=908902016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=940282016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=947912016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=956892016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=977372016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=985442016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=997802016&comboTribunal=pa
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103.384/2016 PETICAO ANDERSON CAMPOREZ
111.067/2016 PETICAO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ‐ MPE

113.937/2016 PETICAO PAULO LIBERTE JASPER

114.683/2016 PETICAO PAULO LIBERTE JASPER

118.911/2016 PETICAO MPE

130.693/2016 EMBARGOS DE DECLARACAO PAULO LIBERTE JASPER

http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=1033842016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=1110672016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=1139372016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=1146832016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=1189112016&comboTribunal=pa
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=1306932016&comboTribunal=pa

