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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 
 
 

ACÓRDÃO
 

 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 0600700-23.2018.6.06.0000 – FORTALEZA –
CEARÁ 
 
Relator: Ministro Luís Roberto Barroso 
Agravante: Ministério Público Eleitoral
Agravado: Domingos Gomes de Aguiar Filho
Advogados: Raquel Klein Acioli Guerra - OAB: 28925/CE e outros
 

 
Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo interno em recurso ordinário. Eleições 2018.

Registro de Candidatura. Deputado Estadual. Desincompatibilização. Inaplicabilidade. Registro

Deferido. Incidência da Súmula nº 26/TSE. Desprovimento.
 
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso ordinário para deferir

o registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2018.
 
2. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,

limitando-se a reproduzir as contrarrazões apresentadas no recurso ordinário, o que inviabiliza

o seu processamento. É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente

fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para sua manutenção (Súmula nº

26/TSE).
 
3. Agravo interno a que se nega provimento.
 

 
 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator. 

  
Brasília, 27 de novembro de 2018. 
  
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO  –  RELATOR 

 
 
 

RELATÓRIO
 

  
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Senhora Presidente, trata-se de agravo

interno interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra decisão que deu provimento a recurso ordinário para
deferir o registro de candidatura de Domingos Gomes de Aguiar Filho ao cargo de deputado estadual nas
Eleições 2018. A decisão agravada foi assim ementada (ID 1456488): 
 

Direito Eleitoral. Recurso ordinário. Eleições 2018. Registro de candidatura. Deputado estadual.

Desincompatibilização. Inaplicabilidade. Provimento.
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1. Recurso ordinário interposto contra acórdão que indeferiu o registro de candidatura ao cargo de deputado

estadual, em razão da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, “a”, 14, da LC nº 64/1990.

 
2. Hipótese em que o candidato se encontra em disponibilidade remunerada do cargo de Conselheiro do extinto

Tribunal de Contas do Município no Estado do Ceará.

 
3. A disponibilidade remunerada, no caso concreto, reveste-se de ares de definitividade, uma vez que inexiste

perspectiva de retorno à função antes exercida. Dessa forma, o principal objetivo do instituto da

desincompatibilização, que é impedir o que o candidato se valha da máquina pública em prol de sua

candidatura, está cumprido, devendo-se afastar, diante dessa peculiaridade fática, a incidência da causa de

inelegibilidade em questão.

 
4. Recurso ordinário a que se dá provimento.

 
2. O Ministério Público Eleitoral alega, em síntese, que (i) remanesce o vínculo funcional do

candidato ao regime jurídico-constitucional de vedações aplicáveis aos membros de Tribunais de Contas, em
disponibilidade, sendo ele, por essa razão, detentor de todas as prerrogativas funcionais a ele inerentes,
inclusive a remuneração; (ii) o agravado incide nas vedações constitucionais do art. 95, parágrafo único, da
Constituição Federal,  bem como nos impedimentos do art. 75, § 5º, da Constituição do Estado do Ceará; e, (iii)
 por não ter se exonerado do cargo de Conselheiro do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do
Ceará, o agravado deve ser considerado inelegível, em virtude da incidência da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, II, a, 14, da Lei Complementar nº 64/1990 (ID 1706488). 

3. É o relatório. 
 

 VOTO
 

  
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (relator): Senhora Presidente, o agravo

interno deve ser desprovido. Isso porque a parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnação
específica dos fundamentos utilizados pela decisão agravada para dar provimento ao recurso ordinário
interposto pelo candidato ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2018. 

2. A decisão agravada deu provimento ao recurso ordinário para deferir o registro de
candidatura, sob o fundamento de que a disponibilidade remunerada, no caso concreto, reveste-se de ares de
definitividade, uma vez que inexiste perspectiva de retorno à função antes exercida pelo candidato. Dessa
forma, o principal objetivo do instituto da desincompatibilização, que é impedir que o candidato se valha da
máquina pública em prol de sua candidatura, está cumprido, devendo-se afastar, diante dessa peculiaridade
fática, a incidência da causa de inelegibilidade em questão. 

3. Ademais, inexiste a possibilidade de retorno à atividade no cargo de origem, uma vez que o
órgão que integrava não mais existe, haja vista a sua extinção pela Emenda Constitucional nº 92/2017. Além
disso, embora de certa forma atrelado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para fins pecuniários,
também não se vislumbra a possibilidade de que venha a exercer a função de Conselheiro nesta Corte de
Contas, o que pode ser corroborado com a comprovação nos autos de que um de seus pares tentou o
aproveitamento para cargo vago, e obteve como resposta que o instituto do aproveitamento não seria aplicável
aos Conselheiros de Tribunal de Contas. 

4. A parte agravante não impugnou especificamente esses fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a reproduzir as contrarrazões apresentadas no recurso ordinário, o que inviabiliza o seu
processamento. 

5. Portanto, incide, no caso dos autos, a Súmula nº 26/TSE, segundo a qual “é inadmissível o
recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente
para a manutenção desta”. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “o princípio da
dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de
infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus
próprios fundamentos”, em razão da ausência de regularidade formal (AgR-AI nº 140-41/MG, Rel. Min. Luiz
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Fux, j. em 15.8.2017). No mesmo sentido: AgR-AI nº 315-49/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 22.2.2018; AgR-
AI nº 204-92/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 23.11.2017; e AgR-AI nº 714-81/SC, Rel. Min.
Dias Toffoli, j. em 22.4.2014. 

6. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. 
7. É como voto. 

 
 
 

EXTRATO DA ATA
 

 
 

AgR-RO nº 0600700-23.2018.6.06.0000/CE. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso. Agravante:
Ministério Público Eleitoral. Agravado: Domingos Gomes de Aguiar Filho (Advogados: Raquel Klein Acioli
Guerra - OAB: 28925/CE e outros). 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do relator.  Acórdão publicado em sessão. 

Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin,
Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de Medeiros. 
 

 SESSÃO DE 27.11.2018.
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