TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA N° 600-61.2013.6.00.0000 CLASSE 5— MONTE ALEGRE - PARÁ
Relatora: Ministra Luciana Lóssio
Agravante: Jardel Vasconcelos Carmo
Advogados: Vicente de Paulo de Moura Viana e outra
Agravado: Ministério Público Eleitoral
Agravado: Partido dos Trabalhadores (PT) - Municipal
Agravada: Coligação Pela Liberdade e Dignidade Social

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA
DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO
TRAMITANDO NO STF. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. É inviável o ajuizamento de ação rescisória tendo por
objeto acórdão ainda não transitado em julgado, contra
o qual foi interposto recurso extraordinário, o qual,
inadmitido, deu ensejo a agravo, atualmente em trâmite
no Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto da
Relatora.
Brasília, 28 de novembro de 2013.

MINISTRA LUCIA

Óssio - RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, trata-se de agravo regimental interposto por Jardel Vasconcelos
Carmo contra a decisão de fis. 1.001-1.004, pela qual neguei seguimento à
ação rescisória por ele ajuizada, a qual visava desconstituir acórdão do TSE
assim ementado:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. REGISTRO
DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 1, 1, G,
DA LEI COMPLEMENTAR 64190. OMISSÃO DO DEVER DE
PRESTAR CONTAS, IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ART. 11, VI, DA
LEI 8.429192. DESPROVIMENTO.
1. A caracterização da inelegibilidade disposta no art. 1 1, 1, g, da
LC 64190 pressupõe a rejeição de contas relativas ao exercício de
cargo ou função pública por decisão irrecorrível proferida pelo órgão
competente em razão de irregularidade insanável que configure ato
doloso de improbidade administrativa, salvo se essa decisão for
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
2. No caso dos autos, o recorrente omitiu-se do dever de prestar as
contas relativas à aplicação de recursos provenientes do SUS, o que
ensejou a instauração de procedimento de tomada de contas
especial. Essa irregularidade é insanável e configura ato doloso de
improbidade administrativa, a teor do art. 11, VI, da Lei 8.429192 e da
jurisprudência do TSE acerca da matéria.
3. Recurso especial eleitoral não provido. (Eis. 738-739)
(REspe n. 17-63/PA, Relatoria da Ministra Nancy Andrighi)
Assentei na decisão ora agravada que o acórdão rescindendo
não havia transitado em julgado, pois, contra ele, foi interposto recurso
extraordinário, o qual, inadmitido, deu ensejo a agravo, em trâmite no STF.
Daí a interposição do presente agravo regimental, no qual se
alega, em suma, que o citado agravo foi desprovido pelo STF, tendo esgotado
o prazo para interposição de outros recursos, embora ainda não certificado o
seu trânsito em julgado, formalidade esta que seria dispensável na espécie.
No mais, reitera-se a matéria de fundo da ação rescisória, além
de destacar não incidir o óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal,
Pede o provimento do agravo.
É o relatório.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÕSSIO (Relatora): Senhor
Presidente, a decisão agravada está assim fundamentada:
O exame destes autos demonstra ter sido Interposto recurso
extraordinário contra o acórdão rescindendo, o qual, Inadmitido, deu
ensejo à interposição de agravo, desprovido pelo STF, que também
rejeitou os aclaratórios opostos, nos termos do voto do e. Ministro
Teori Zavascki (fi. 957).
Em consulta realizada, nesta data, no sítio da Suprema Corte,
verifica-se que os autos encontram-se na Procuradoria-Geral da
República, desde o dia 16.8.2013, para fins de intimação do acórdão
nos embargos.
Em que pese o aparente transcurso do prazo para a interposição de
outros recursos, é fato que o trânsito em julgado não está certificado,
pelo que, formalmente, é incabível o ajuizamento de ação rescisória,
cujo principal pressuposto processual é justamente a irrecorribilidade
induvidosa do decisum.
Pelo exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com
base no art. 36, § 6 0 , do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral, prejudicado o requerimento incidental de antecipação dos
efeitos da tutela. (Fls. 1.003-1.004)
Senhor Presidente, reitero os fundamentos da decisão
atacada, pois, conforme anotado, a presente ação rescisória foi ajuizada antes
do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, o que impede seja conhecida.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "pendente de
trânsito em julgado decisão do Supremo Tribunal Federal, é prematura a
rescisória" (AR n. 213, Rei. Mm. Humberto Gomes de Barros, DJ de

26.5.2006).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
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EXTRATO DA ATA

AgR-AR n° 600-61.2013.6.00.0000/PA. Relatora: Ministra
Luciana Lôssio. Agravante: Jardel Vasconcelos Carmo (Advogados: Vicente de
Paulo de Moura Viana e outra). Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Agravado: Partido dos Trabalhadores (PT) - Municipal. Agravada: Coligação
Pela Liberdade e Dignidade Social,
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo
regimental, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Ministro Marco Aurélio. Presentes as Ministras
Rosa Weber, Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os
Ministros Dias Toifoli e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral
Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 28.11.2013.

