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ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO ELEITORAL. AÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PERDA DE
OBJETO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM
SEGUNDO GRAU.
Agravo Regimental. Candidato a prefeito.
1. Merece reforma a decisão agravada, na qual se
proveu parcialmente o recurso especial da coligação
impugnante para o retorno dos autos à Corte de origem e
exame de causa de inelegibilidade associada à eventual
condenação eleitoral. Infere-se que aquele Tribunal,
embora reconhecendo a falta de interesse da coligação,
se manifestou, a despeito desse fundamento, também
sobre a questão de fundo relativa à condenação eleitoral
noticiada, o que ocorreu tanto no voto do r&ator quanto
no voto condutor da decisão regional profe,
processo de registro.
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Para que haja a incidência de quaisquer das
inelegibilidades derivadas de condenação por ilícito
eleitoral previstas na LC 64/90 é necessária sua
confirmação em segunda instância ou seu trânsito em
julgado.
Não é passível de reforma, por estar de acordo com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, acórdão
regional que reconhece a inexistência de inelegibilidade
em virtude de suposta decisão em ação de impugnação
de mandato eletivo, porquanto a condenação em primeiro
grau ocorreu após findo o mandato eletivo (não houve
efetiva cassação) e a própria Corte de origem declarou,
posteriormente, a própria perda de objeto da ação, em
razão dessa circunstância.
Em caso similar, o Tribunal, já decidiu que "a
condenação proferida em primeiro grau foi tornada
insubsistente no reconhecimento da decadência pelo
TREIGO e, mesmo após o afastamento desse óbice por
esta Corte, o mérito da ação não restou examinado, em
virtude de o STF ter declarado a perda superveniente do
objeto da AIME". (REspe 23-92, rei. Mm. Luciana Lóssio,
PSESSem 18.10.2016).
Embargos de declaração da coligação impugnante.
Diante da inviabilidade do recurso especial da
coligação impugnante, afigura-se prejudicados os
embargos de declaração opostos por ela, em que apenas
se insurgia contra a determinação contida na decisão
agravada - ao prover parcialmente o recurso para retorno
dos autos ao TRE - a fim de que o candidato eleito
permanecesse no exercício do cargo majoritário.
Agravo regimental do candidato a prefeito provido para
manter o deferimento de seu pedido de registro.
Embargos de declaração da coligação impugnante
julgados prejudicados.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em dar provimento ao agravo regimental para negar provimento
ao recurso especial e manter o deferimento do pedido do rerod
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candidatura de Nilson José Rodrigues, e julgar prejudicados os embargos de
declaração opostos pela Coligação Unidos Vamos Continuar, nos termos do
voto do relator.
Brasífla, 14 de novembro de 2017.

RELATOR

AgREpe e ED-REspe no 91-06.2016.6.05.0124/BA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Senhor
Presidente, Nilson José Rodrigues, prefeito eleito no Município de
Correntina/BA, interpôs agravo regimental contra decisão da lavra do Ministro
Henrique Neves da Silva (fls. 963-969), o qual deu parcial provimento ao
recurso especial da Coligação Unidos Vamos Continuar, a fim de reformar o
acórdão regional para que, afastado o fundamento da falta de interesse de agir
com relação à causa de inelegibilidade decorrente da condenação em ação de
impugnação de mandato letivo, a Corte de origem prosseguisse no julgamento
do recurso eleitoral, como entender de direito.
Nas razões do agravo de fls. 988-1.009, o candidato a prefeito
Nilson José Rodrigues pretende a reforma do decisum para que seja
reconhecida "a inexistência de interesse recursa!'

(fI. 1.009) ou,

alternativamente, seja reestabelecido o acórdão regional em todos os seus
termos.
Para tanto, argumenta, que:
o recurso especial parcialmente provido não faz "a
indicação de qualquer dispositivo legal violado" (fI. 993) ou
mesmo do art. 489 do CPC, a viabilizar o conhecimento do
recurso especial da agravada, atraindo a incidência do verbete
sumu lar 27 do TSE;
o entendimento do Tribunal, desde eleições pretéritas, é de
que no processo de registro o impugnante que logrou êxito em
obter o indeferimento do registro não possui interesse em
recorrer;
b) assim, o acórdão do TRE/BA, que reconheceu a falta de
interesse de agir do impugnante, está de acordo com a
jurisprudência pacífica do TSE;
c) ainda que assim não fosse, "é desnecessário o retorno dos
autos ao Tribunal Regional Eleitoral que,
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decidido corretamente pela ausência de interesse recursal, foi
além e reconheceu a ineficácia da ação [AIME] desde a sua
propositura', além de decidir pela incompetência do Tribunal de
Contas" (fI. 999);
a coligação, na fundamentação de seu recurso especial,
aborda, inclusive, o tema da eficácia do julgamento da AIME,
além da questão relativa à rejeição de contas;
"é evidente que o tema trazido em petição de fis. 884/885,
protocolada 30 dias após o ingresso de embargos de
declaração não pode ser arguida como matéria prejudicial, pois
trata de petição manífestamente intempestiva, tal como decidiu
a Corte regional, e sem qualquer relevo para o julgamento"
(fI. 999);
não há mais nada a agregar ao julgamento procedido pela
Corte de origem, porquanto a tese foi efetivamente enfrentada
pelo Tribunal a quo, havendo, inclusive, a possibilidade, desde
logo, do julgamento do mérito, prestigiando-se a razoável
duração do processo;
quanto à controvérsia dos autos, há precedente similar
nesta Corte Superior consubstanciado no REspe 23-92,
rei. Mm. Rosa Weber;
h) a sentença da ação de impugnação de mandato eletivo foi
proferida em 31 de outubro de 2013, após o término do
mandato do ora agravante, tendo o acórdão reconhecido a
perda do objeto da ação;
"tanto o acórdão que julgou a AIME, como o que apreciou o
registro, deixam absolutamente claro que não houve condições
para o julgamento da ação, quanto a seu objeto, que seria a
cassação de mandato" (fI. 1.005);
j) a AIME só comporta resultados possíveis de procedência
com a cassação de mandato, razão pela qual a decisão de
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improcedência, com ou sem julgamento de mérito, não produz
tais efeitos;
1) para configuração da causa de inelegibilidade é
indispensável que esteja demonstrado o desvalor da conduta,
mediante a procedência da própria ação de impugnação de
mandato eletivo;
m) o caso dos autos há de ser visto sob a ótica do princípio da
proteção e da confiança, e do princípio da segurança jurídica,
diante da extinção do processo sem exame do mérito, que
originaria a causa de inelegibilidade;
A Coligação Unidos Vamos Continuar, um dos impugnantes ao
pedido de registro do candidato a prefeito (fI. 670), apresentou contrarrazões
às fls. 1.024-1.027, nas quais alega que "as razões do regimental tratam-se de
mera reiteração de argumentos, sem a arguição de elemento apto a afastar os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula-TSE
n°26"(fl. 1.025).
Acrescenta que "há uma declaração expressa do juízo de
primeiro grau, transitada em julgado que, nesse particular, não foi
desconstituída pelo regiona!' (fI. 1.026).
Às fls. 973-974, a mesma coligação agravada opôs embargos
de declaração, alegando que, a despeito do provimento parcial de seu recurso
especial, averigua-se erro material por ter se consignado, ao final da decisão
agravada, que, tendo em vista já ter ocorrido a posse do candidato eleito no
cargo de Prefeito de Correntina/BA e objetivando evitar alternância na Chefia
do Poder Executivo, deveria o mandatário permanecer no exercício do cargo
até ulterior decisão do Plenário sobre o mérito das questões debatidas nos
autos.
Aduz que tal providência determinada na decisão da lavra do
Ministro Henrique Neves da Silva consubstancia autêntico efeito suspensivo a
eventual recurso, sem provocação, embora se saiba que os recursos eleitorais
não possuem eficácia suspensiva, não se podendo "antecipar
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entendimento prevalecerá na Corte Regional, muito menos pressupor que a
parte recorrerá" (fI. 974).
Requer o acolhimento dos embargos "para sanar erro material
com a finalidade de suprimir a parte em destaque do que decidido" (fi. 974).
Nilson José Rodrigues apresentou contrarrazões aos
declaratórios apresentados pela coligação (fls. 1.013-1.015), aduzindo, em
síntese, que:
não há erro material na decisão agravada, na medida em
que o então relator não manifestou nenhum juízo de valor
sobre o julgamento da AIME e eventual inelegibilidade dela
decorrente;
o pedido de registro do candidato está deferido, porque
tanto o Juízo Eleitoral quanto a Corte de origem entenderam
que o julgamento da AIME pretérita em questão não produziu
efeitos para fins de inelegibilidade e que o fundamento
relacionado à causa de inelegibilidade do art. 111 , inciso 1,
alínea g, da LC 64/90 foi afastado pelo TRE, em razão da
liminar concedida pelo TRF da ia Região;
o candidato agravado apresentou agravo regimental contra
a decisão agravada, uma vez que, ainda que o Tribunal a quo
tenha assentado a falta de interesse recursal, enfrentou, de
qualquer sorte, a questão do julgamento da AIME;
"ainda que a Decisão de retomo dos autos ao TRE/BA seja
confirmada pelo Relator e pelo Plenário do TSE, é possível
pressupor que o entendimento será mantido, pois a questão,
repita-se, já foi enfrentada com acerto pela Corte Regional,
inclusive há precedente de caso similar em que o TSE deferiu
o registro (RESPE 2392)" ( fi. 1.015).
Requer a rejeição dos declaratórios opostos pela Coligação
Unidos Vamos Continuar, ante a ausência de erro material.
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Deferi às fis. 1.040-1.043 o pedido de ingresso no feito, na
condição de assistente simples, de Michael Cemino Costa Delgado,
vice-prefeito eleito juntamente com o agravante Nilson José Rodrigues.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA (relator): Senhor
Presidente, examino, inicialmente, o agravo regimental apresentado pelo
candidato a prefeito eleito de Correntina/BA.
O agravo é tempestivo. A decisão agravada foi publicada no
Diário da Justiça Eletrônico em 8.3.2017, quarta-feira (certidão à fI. 970), e o
apelo foi interposto em 13.3.2017, segunda-feira (fI. 988), por advogados
habilitados nos autos (procuração à fi. 1011).
No caso, o Ministro Henrique Neves da Silva deu parcial
provimento ao recurso especial da Coligação Unidos Vamos Continuar, ora
agravada, para que, afastado o fundamento da falta de interesse de agir, a
Corte de origem prosseguisse no julgamento do recurso eleitoral, como
entendesse de direito, considerada a discussão sobre a configuração da causa
de inelegibilidade decorrente de eventual condenação pretérita em ação de
impugnação de mandato eletivo.
Reproduzo os fundamentos da decisão agravada
(fls. 966-969):
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em julgamento de recursos
eleitorais em ação de impugnação de registro de candidatura,
decidiu deferir o registro de candidatura de Nilson José Rodrigues ao
cargo de prefeito do Município de Correntina/BA.
A recorrente alega, preliminarmente, que o TRE/BA, ao
erroneamente reconhecer sua falta de interesse recursal,
equivocou-se ao analisar apenas a inelegibilidade decorrente do
art. l, 1, g, da LC 64/90, ignorando as demais inelegibilidades
trazidas em seu recurso eleitoral capazes de, caso acolhidas,
caracterizar a inelegibilidade do recorrido em outras hipóteses da Lei
de lnelegibilidades.
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Contudo, a Corte Regional, analisando exclusivamente os fatos
ligados à citada inelegibilidade prevista na alínea g, deferiu o registro
do recorrido.
Considero que a análise desse ponto, que pode abalar a higidez do
acórdão, deve ser analisada com premência em relação às demais
questões discutidas nestes autos.
Inicio reafirmando meu posicionamento no sentido de que há
interesse recursal daquele que impugna determinada candidatura em
ver, seja em primeiro grau, seja na instância revisora, todos os
pontos alinhavados na sua petição analisados pelo órgão julgador.

No caso dos autos, tal análise se torna ainda mais relevante na
medida em que, segundo a melhor doutrina, a ação de impugnação
de registro de candidatura tem natureza declaratória.
Não se trata, assim, de ação com intuito condenatório, mas de ação
que visa simplesmente a dar plena eficácia às decisões colegiadasjá
pro feridas por outros órgãos, inclusive do próprio Judiciário.
Desse modo, é imperioso que haja uma análise profunda de todas as
causas de inelegibilidade arguidas para que se apure, além de
qualquer dúvida razoável, se determinado candidato reúne ou não
condições de participar de determinado pleito.
Assim, se dois ou três legitimados podem entrar com diferentes
ações de impugnação, cada uma por uma alínea da Lei
Complementar 64/90, o juiz terá de decidir essas impugnações
enfrentando cada uma das alíneas apresentadas. Caso a parte
suscite mais de uma inelegibilidade para justificar as impugnações no caso, as alíneas d, h e g -, todas devem ser examinadas e, em
grau recursal, havendo a devolução de uma ou mais das
inelegibilidades rejeitadas pelo juízo sentenciante, devem ser
enfrentadas também pela Corte Regional.
Da leitura dos acórdãos pro feridos pelo TRE/BA, bem como das
peças produzidas por ambas as partes, é incontroverso que a Corte
baiana não enfrentou a inelegibilidade que derivaria da suposta
condenação sofrida pelo recorrido nos autos de ação de impugnação
de mandato eletivo pela prática de abuso de poder e corrupção
eleitoral.
Assim, sem enfrentar se essa condenação tem o condão de, no caso
concreto, gerar qualquer inelegibilidade em desfavor do recorrido,
assento que o acórdão de fato deixou de se manifestar a respeito da
matéria, que, devolvida à sua alçada, deveria ter sido expressamente
enfrentada.
Dessa forma, sem manifestar nenhum juízo de valor quanto ao
mérito do recurso especial, principalmente no tocante à
(in)viabilidade de incidência de qualquer das inelegibilidades
alegadas no corpo do recurso especial, determino o retorno dos
autos a origem para que se complemente o iukiamento do recurso
eleitoral protocolizado pela recorrente.
-
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Considerando que já houve a posse do recorrido como prefeito do
Município de CorrentinalBA e buscando evitar a sempre indesejada
alternância de poder na chefia do Poder Executivo municipal,
determino sua permanência no cargo até ulterior decisão do Plenário
deste Tribunal Superior sobre o mérito das questões debatidas
nestes autos.
Com a mais respeitosa vênia ao ilustre relator que me
antecedeu, entendo que o agravo regimental merece ser provido, a fim de ser,
desde logo, mantido o deferimento do registro de candidatura do candidato a
prefeito eleito, conforme decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.
De início, considero essencial a descrição das decisões
exaradas nestes autos.
Originariamente, ainda em primeiro grau, o ora agravante teve
seu registro indeferido em virtude da caracterização da inelegibilidade prevista
no art. 1, 1, g, da LC 64/90, em face de decisão de rejeição de contas de
convênio, proferida pelo Tribunal de Contas da União (fls. 670-680).
O juízo sentenciante somente reconheceu a causa de
inelegibilidade assinalada, rejeitando outras causas de inelegibilidade
apresentadas, dentre as quais a que foi alegada em decorrência de ação de
impugnação de mandato eletivo, fundada em "abuso de poder econômico e
captação ilícita de sufrágio" (fI. 866).
Recorreram dessa decisão tanto a coligação impugnante,
requerendo o reconhecimento das demais inelegibilidades arguidas, quanto o
candidato impugnado, que pretendia afastar a inelegibilidade da alínea g
assentada em primeira instância.
O TRE/BA, em julgamento conjunto de ambos os recursos,
entendeu por deferir o registro de candidatura do candidato agravante
(fls. 864-872).
Na espécie, considerou que o recurso da coligação impugnante
não deveria ser conhecido, por falta de legitimidade, uma vez que houve o
indeferimento do registro de candidatura, tal como postulado na impugnação
ofertada, não se evidenciando, portanto, sucumbência.
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Por outro lado, a Corte baiana decidiu por prover o recurso
eleitoral manejado pelo candidato a prefeito, porquanto ele logrou êxito na
obtenção de liminar, que suspendeu os efeitos do acórdão proferido pelo
Tribunal de Contas da União que lhe era desfavorável.
Os embargos de declaração que se seguiram ao acórdão
regional, opostos pela coligação, se limitaram a requerer correção de erro
material na parte final do voto vencedor (fi. 880), também replicado na ementa,
que definia ser a embargante carecedora de legitimidade recursal, quando o
correto seria assentar a falta de interesse recursal, à míngua da falta de
sucumbência decorrente do indeferimento do pedido de registro do ora
agravante.
Em face do julgamento dos declaratórios da citada coligação,
não houve alteração do acórdão que deferiu a candidatura em tela.
Ainda quanto aos embargos em questão, registro que, exatos
trinta dias após a oposição dos embargos de declaração e ainda na pendência
de apreciação deles pela Corte de origem, a mesma coligação apresentou
nova petição em que requeria a manifestação expressa do TRE/BA "quanto à
ocorrência de coisa julgada no que respeita à condenação válida que decretou
a inelegibilidade do candidato" (fI. 885), tendo em vista a decisão pretérita em
ação de impugnação de mandato eletivo.
Conforme já referido, o Tribunal a quo proveu os embargos de
declaração meramente para corrigir o erro material tal como suscitado;
entretanto, desconsiderou a citada petição posterior à oposição dos
declaratórios, diante de sua manifesta intempestividade e do intento de
"promover a rediscussão do tema central da liça" (f 1. 891).
Na esteira do que relatado, o Ministro Henrique Neves da Silva
fundamentou sua decisão de provimento parcial do recurso especial, sob o
fundamento de que o TRE/BA deveria se manifestar expressamente a respeito
de suposta inelegibilidade decorrente da procedência de ação de impugnação
de mandato eletivo em desfavor do agravante.
No que respeita ao fundamento adotado na Corte de origem,
no sentido de que a coligação impugnante não poderia recorrer da decisão de
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primeiro grau, ante à ausência de interesse decorrente do indeferimento da
candidatura do agravante, consignou Sua Excelência que: "se dois ou três
legitimados podem entrar com diferentes ações de impugnação, cada uma por
uma alínea da Lei Complementar 64/90, o juiz terá de decidir essas
impugnações enfrentando cada uma das alíneas apresentadas. Caso a parte
suscite mais de uma inelegibilidade para justificar as impugnações - no caso,
as alíneas d, h e g -, todas devem ser examinadas e, em grau recursal,
havendo a devolução de uma ou mais das inelegibilidades rejeitadas pelo juízo
sentenciante, devem ser enfrentadas também pela Corte Regional".
A esse respeito, anoto que a matéria indicada é controvertida,
conforme se infere do seguinte julgado, também de relatoria do Ministro
Henrique Neves:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO.
INELEGIBILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Recurso da Coligação PTB/PSL
Na linha do entendimento da douta maioria, não há
interesse recursal do impugnante em relação aos fundamentos
da impugnação não acatados pelo acórdão recorrido quando,
por motivo diverso, o registro foi indeferido.
2. Inexistência, no caso, de exposição da matéria em sede de
contrarrazões ou por meio de recurso adesivo, o que inviabiliza o seu
conhecimento.
Recurso não conhecido.
(REspe 64-40, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, PSESS
em 10.12.2016, grifo nosso.)
Não obstante, conforme bem sustentado pelo candidato a
prefeito agravante, o TRE/BA, no mesmo acórdão que deferiu o registro de
candidatura e assentou a falta de interesse recursal da coligação, também
expressamente afastou a suposta inelegibilidade decorrente da citada
condenação nos autos da AIME 14116-05.2008.6.05.0124.
Extraio o seguinte trecho do voto do relator na instância
revisora (fis. 824v-825):
De fato, no pleito de 2008, Nilson José Rodrigues e seu candidato a
vice-prefeito tiveram julgada procedente ação de impugnação de

,
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mandato eletivo contra eles interposta, recorrendo ao Tribunal
Regional Eleitoral contra essa decisão.

Este Cole giado reconheceu que a ação de impugnação de mandato
eletivo em comento foi julgada em 31.10.2013, tendo o mandato do
candidato se findado em dezembro de 2012.
Não havendo mandato a ser cassado, houve a perda de objeto da
ação, diante da impossibilidade de se aplicar a única sanção prevista
para aquele feito.
Lo go, o recorrente não teve seu mandato cassado, não sofreu
condenação, não lhe alcançando a inelegibilidade que seria
consequência dessa condenação, de modo que não se
enquadra nos supracitados dispositivos legais. (grifo nosso).
Ademais, também dou destaque ao voto-vista do Juiz José
Edvaldo Rocha Rotondano, que ficou redator para o acórdão que apreciou o
recurso eleitoral. Em sua fundamentação, também analisou a condenação em
AIME, assim se pronunciando (fis. 871-871v):
Firmo posicionamento divergente apresentado ao Cole giado pelo
douto relator da liça, porquanto, como se viu, a Coligação Unidos
Vamos Continuar é carecedora de interesse recursal, sendo que o
caso não enseja o desprovimento e sim a negativa de conhecimento
do apelo.
Noutro vértice, importa escandir os efeitos do julgamento trazido a
esta Cote nos autos da Ação Impugnatória de Mandato n. 14.116-05.
2008.6.05.0124.
No caso referido, este Regional baiano acolheu a perda de objeto da
lide suscitada pelo Ministério Público, julgado prejudicado o recurso
aviado com o intuito de desconstituir o veredito condenatório de
primeiro grau. Veja-se:
Recurso eleitoral. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo.
Eleições 2008. Prefeito e vice-prefeito. Procedência. Preliminar
de perda do objeto. Término dos mandatos. Impossibilidade de
aplicação da pena de cassação. Acolhimento. Recurso
prejudicado.
Encerrados os mandatos impugnados por meio de A/ME,
deve ser reconhecida a perda de objeto da ação,
preliminarmente evocada pelo Parquet, ante a impossibilidade
de aplicar sanção diversa da cassação, uma vez que a
inelegibilidade prevista na Lei Complementar n° 64/90, não é
pena, mas consequência reflexa advinda da condenação.
Preliminar acolhida e recurso julgado prejudicado.
(Acórdão n° 297/2014 de 10.4.2014, Relator: SauIl,
Bahia, Votação Unânime)
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A toda evidência, enfrentando o tema, com acerto se posicionou o
juízo de base, conforme excertos da sentença de fis. 6701680, ora
transcritos e ratificados:
'ao declarar a perda superveniente do objeto, o Tribunal
reconheceu não ser mais possível aplicar a respectiva sanção,
culminando a ineficácia da ação desde sua propositura, sendo
que qualquer sentença condenatória, por consequência, perde
sua função, soma-se inexistente'
Desse modo, observa-se que, embora afinal assentada a falta
de interesse recursal da coligação agravada, tanto no voto do relator como no
voto condutor no âmbito do Tribunal baiano, ficou debatida e decidida a não
configuração da inelegibilidade decorrente da condenação em AIME,
porquanto a Corte de origem teria declarado a perda de objeto da própria ação
condenatória, em razão do fim do mandato.
A Procuradoria-Geral Eleitoral teve, aliás, a mesma
compreensão do caso, ao afirmar que "consta do aresto regional que, apesar
de uma condenação em primeira instância, o TRE/BA concluiu pela perda do
objeto da ação, tendo em vista o exaurimento do mandato dos representados"
(fl. 952).
Diante desse contexto e ao contrário do que decidiu o
Mm. Henrique Neves, afigura-se desnecessário devolver os autos ao Tribunal
Regional para o novo enfrentamento da questão, devidamente prequestionada
na decisão regional que deferiu o pedido de registro.
A discussão cinge-se a saber se eventual condenação
proferida por juiz eleitoral de primeira instância, nos autos de ação de
impugnação de mandato eletivo, teve o condão de gerar uma das
inelegibilidades estabelecidas pela LC 64/90.
Para tanto, ganha relevo uma circunstância apontada na
decisão regional: a condenação pelo Juízo de primeiro grau do candidato
agravante foi proferida inclusive após o término de seu mandato eletivo
pretérito, quando nenhuma sanção poderia ser aplicada em seu desfavor.
Prova disso é que se reconheceu a perda de objeto da ação no âmbito do
TRE/BA.
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Diante desse quadro, é de se reconhecer a correção do
acórdão que deferiu o registro de candidatura do ora agravante, porquanto não
é possível, à toda evidência, reconhecer a existência de causa de
inelegibilidade em desfavor do agravante, em face da condenação e AIME
apontada.
Não foi outro o entendimento do órgão ministerial: "De fato, em
fase recursal, a perda superveniente do objeto da ação, tomam-se
insubsistentes todos os atos processuais praticados, inclusive a sentença
condenatória. Se a Corte Regional concluiu pela perda do objeto da própria
ação, e se essa decisão passa em julgado, não há como sustentar que
subsistem os demais efeitos da condenação pro ferida em primeiro grau"
(fI. 953).
Em caso similar, o Tribunal, já decidiu que "a condenação
pro ferida em primeiro grau foi tornada insubsistente no reconhecimento
da decadência pelo TRE/GO e, mesmo após o afastamento desse óbice
por esta Corte, o mérito da ação não restou examinado, em virtude de o
STF ter declarado a perda superveniente do objeto da AIME".
(REspe 23-92, reI. Mm. Luciana Lóssio, PSESS em 18.10.2016, grifo nosso)
Além de entender não configurada a causa de inelegibilidade,
rejeito, ainda, as alegações, expostas no recurso especial da Coligação Unidos
Vamos Continuar, de ofensa ao art. 93, IX, e 51, XXXVI, da Constituição
Federal, porquanto devidamente fundamentada a decisão regional sobre a
questão da suposta inelegibilidade decorrente da AIME.
Na mesma linha, quanto à inelegibilidade do art. 1, inciso 1,
alínea g, da LC 64/90, "em razão da decisão n° 070412012 do TCM proferida
em julgamento de termo de ocorrência, de natureza definitiva" (fI. 914), consta
do acórdão recorrido (fI. 814):
De igual modo, em relação às prestações de contas que tiveram
parecer do TCM pela desaprovação, acertada a decisão zonal, vez
que as referidas contas não foram apreciadas pela Câmara de
Vereadores, órgão competente para seu julgamento e, cuja
desaprovação viria a gerar a inelegibilidade do gestor.
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A decisão da Corte baiana - no sentido de que não há
que se falar em decisão proferida por órgão competente, qual seja, Câmara
Municipal - está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo
Tribunal Federal quanto ao tema, afigurando-se oportuno destacar o seguinte
precedente desta Corte Superior:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA A DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA 'G' DO INCISO 1 DO ART. 10 DA
LC 64/90. CONTAS DE PREFEITO REJEITADAS PELO TCE DE
SANTA CA TARINA, ÓRGÃ O NÃO COMPETENTE PARA O
JULGAMENTO. DECISÃO DO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 848.826/CE. COMPETÊNCIA DA CÂMARA
MUNICIPAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ART. 1.040, II DO CPC/2015. INELEGIBILIDADE AFASTADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO PARA MANTER O
DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA, NOS
TERMOS DO ACÓRDÃO REGIONAL.
1. Conforme decidido pelo STF em 17.8.2016, no
RE 848.826/CE, sob a sistemática da Repercussão Geral, para os
fins do art. 111, 1, 'g' da LC 64/90, alterado pela LC 135/10, a
apreciação das contas de Prefeito, tanto as de Governo quanto
as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais com o
auxilio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer
prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos
Vereadores (Tema 835).

4. Recurso Ordinário desprovido para manter o deferimento do
Registro de Candidatura, nos termos do acórdão regional.
(RO 398-81, reI. Mm. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 5.4.2017,
grifo nosso.)
Desse modo, diante da inviabilidade do recurso especial que
ora assento, afiguram-se prejudicados os embargos de declaração opostos
pela Coligação Unidos Vamos Continuar, às fls. 973-974, em que apenas se
insurgia contra a determinação do Ministro Henrique Neves da Silva - ao
prover parcialmente o recurso para retorno dos autos ao TRE - de que o
candidato eleito permanecesse no exercício do cargo majoritário.
Por essas razões, voto no sentido de dar provimento ao
agravo regimental interposto por Nilson José Rodrigues, a fim de
reformar a decisão agravada e desprover o recurso especial da Coligação
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Unidos Vamos Continuar, mantendo o deferimento do pedido de registro
do agravante ao cargo de prefeito de Correntina/BA.
Em razão disso, julgo prejudicados os embargos opostos
pela Coligação Unidos Vamos Continuar às fls. 973-974, que apenas se
insurgia contra determinação contida na decisão agravada de
manutenção do recorrente no exercício do cargo, determinado na decisão
agravada, ora reformada.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, peço
vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

AgREspe n° 91-06. 2016.6.05.0124/BA. Relator: Ministro
Admar Gonzaga. Agravante: Nilson José Rodrigues (Advogados: Otávio Leal
Pires - OAB: 23921/BA e outra). Agravada: Coligação Unidos Vamos
Continuar (Advogados: Márcio Luiz Silva - OAB: 124151DF e outros).
ED-REspe n° 91-06.2016.6.05.0124/BAHIA. Relator: Ministro
Admar Gonzaga. Embargante: Coligação Unidos Vamos Continuar
(Advogados: Márcio Luiz Silva - OAB: 12415/DF e outros). Embargado: Nilson
José Rodrigues (Advogados: Otávio Leal Pires - OAB: 2392 1/BA e outra).
Decisão: Após o voto do relator, dando provimento ao agravo
regimental, para negar provimento ao recurso especial, mantendo o
deferimento do registro de candidatura de Nilson José Rodrigues, e julgando
prejudicados os embargos de declaração, antecipou o pedido de vista o
Ministro Luiz Fux.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes a Ministra
Rosa Weber, os Ministros Luiz Fux, Napoleão Nunes Maia Filho, Admar
Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, e o Vice-Procurador-Geral
Eleitoral em exercício, Francisco de Assis Vieira Sanseverino.

SESSÃO DE 29.6.2017.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, trata-se
de dois recursos, o primeiro, embargos de declaração apostos pela Coligação
Unidos Vamos Continuar e, o segundo, agravo regimental interposto por
Nilson José Rodrigues contra decisão da lavra do Ministro Henrique Neves da
Silva (fls. 963-969).
/

Em seu decisum, Sua Excelência deu parcial provimento a
recurso especial interposto pela Coligação Unidos Vamos Continuar, a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral baiano, e,
em consequência, se procedesse à análise de configuração (ou não) de
hipóteses de inelegibilidade de Nilson José Rodrigues em razão do julgamento
de ação de impugnação de mandato eletivo relativa ao pleito de 2008.
Para melhor compreensão da controvérsia, rememoram-se os
eventos que se desenvolveram até o presente momento.
Na origem, o juízo da 124a Zona Eleitoral acolheu as
impugnações ao registro de candidatura de Nilson José Rodrigues ao cargo de
prefeito do Município de Correntina/BA na eleição de 2016 propostas pela
Coligação Unidos Vamos Continuar, pelo Ministério Público Eleitoral e por
Nilmar Alecrim Dourado.
A decisão a quo de indeferimento do registro lastreou-se em
um único fundamento, amparado na inelegibilidade prevista no art. l, 1,
q, da LC no 64190.
Dessa decisão, o candidato Nilson José Rodrigues e a
Coligação Unidos Vamos Continuar interpuseram recursos eleitorais.
Nilson José Rodrigues pugnou pela não incidência da referida
hipótese de inelegibilidade. A seu turno, a Coligação Unidos Vamos Continuar
(um dos impugnantes do registro) interpôs recurso pleiteando o
reconhecimento da inelegibilidade ante a incidência de três outras causas
(alíneas d, h e j do inciso 1 do art. 10), em virtude da procedência do pedido
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deduzido em ação de impugnação de mandato eletivo por abuso de poder e
captação ilícita eleitoral nas eleições de 2008.
Ao apreciar os recursos, o Regional baiano, de um lado,
proveu o recurso do candidato Nilson José Rodrigues e deferiu o registro da
sua candidatura. Rechaçou a incidência da inelegibilidade da alínea g por três
fundamentos: (1) a não apreciação, pela Câmara de Vereadores, das contas
reprovadas pelo Tribunal de Contas Municipal; (ii) ausência de caráter
insanável configurador de ato doloso de improbidade administrativa nas contas
apreciadas pelo Tribunal de Contas da União, através do acórdão
n° 1.146/2015-TCU (fls. 826v); e, por fim, (iii) a suspensão dos efeitos do
aresto de rejeição de contas pelo deferimento de provimento judicial, juntado
aos autos ainda na instância ordinária.
Por outro lado, o TRE/BA decidiu pela ausência de interesse
recursal por parte da Coligação Unidos Vamos Continuar, na medida em
que inexistiria provimento útil à parte, mesmo diante do não acolhimento de um
fundamento da sua impugnação (qual seja, a alegada incidência de hipóteses
de inelegibilidade por força de procedência de AIME - fls. 869).
Do acórdão regional foram interpostos embargos de
declaração, os quais foram desprovidos.
Seguiu-se, então, a interposição do recurso especial pela
Coligação Unidos Vamos Continuar (fis. 896-916), com fundamento no
art. 276, 1, a e b, do Código Eleitoral. Sustentou, inicialmente, a nulidade do
acórdão por violação aos arts. 5°, XXXVI, e 93, IX, da Constituição de 1988,
haja vista a alegada omissão quanto à alegação de trânsito em julgado da
sentença proferida na AIME que decretou a inelegibilidade de Nilson José
Rodrigues nas alíneas d, h ejdo art. 10, 1, da LC n°64/90.
No tocante à matéria de fundo, alegou violação ao art. 11, 1, d,
h, j, da LC n° 64/90, sob o fundamento de que o acórdão regional proferido no
âmbito da AIME "consignou restar prejudicado o recurso por já ter expirado o
mandato do prefeito, sem, contudo, afastar a inelegibilidade pela prática das
condutas ilícitas reconhecidas na decisão zonaf' (fls. 911, grifos no original).
Afirmou, no ponto, que "a decisão judicial condenatória transitada em julgado >
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pro ferida na supracitada AIME, existente e eficaz, embora inexequível em
relação à condenação principal, produziu os seus efeitos secundários, inclusive
as inelegibilidades ventiladas, pois não houve provimento meritório recursal
que afastasse a referida condenação, em especial porque o recurso do ora
Recorrido sequer foi apreciado, pois prejudicado" (fls. 913-91 4)
Aduziu, ainda, violação ao art. l, 1, g, da LC n° 64/90, sob o
fundamento de que não se faz necessário o julgamento, pelo Poder
Legislativo, de termo de ocorrência julgado em caráter definitivo pelo órgão
municipal de contas. Apontou, por fim, que o provimento judicial suspensivo do
acórdão do TCU foi obtido após a data da eleição, carecendo, portanto, de
aptidão para afastar a inelegibilidade prevista na alínea g.
Requereu, por fim, o provimento do especial, para que seja
declarada a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional e
ofensa à coisa julgada, bem como a reforma do acórdão regional, para que,
reconhecendo-se a incidência das inelegibilidades previstas no art. 1, 1, d, g,
h, e j, da LC n° 64/90, seja indeferido o registro de candidatura de Nilson José
Rodrigues ao cargo de prefeito de Correntina/BA nas eleições de 2016.
Contrarrazões a fis. 927-945.
Parecer do Ministério Público Eleitoral a fls. 950-954.
O recurso foi inicialmente distribuído ao e. Ministro Henrique
Neves, que, como já realçado, proferiu decisão monocrática em 6.3.2017
dando-lhe parcial provimento, para que os autos retornem ao Tribunal de
origem, a fim de que enfrente "a inelegibilidade que derivaria da suposta
condenação sofrida pelo recorrido nos autos de ação de impugnação de
mandato eletivo pela prática de abuso de poder e corrupção eleitoraf' (fls. 968).
Determinou, porém, a permanência do Recorrido no cargo até ulterior
deliberação deste Tribunal Superior.
Na sequência, foram opostos embargos de declaração pela
Coligação Unidos Vamos Continuar (fls. 973-974) e agravo regimental por ,
Nilson José Rodrigues (fls. 988-1.015).
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Nas razões dos embargos, a Coligação alega que os recursos
eleitorais não possuem efeito suspensivo e que caracteriza erro material a
determinação para que o candidato permaneça no cargo até ulterior decisão
desta Corte.
Nas razões do agravo regimental, o candidato sustenta que o
acórdão regional observou a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral ao
entender que o autor- da ação de impugnação ao registro de candidatura que
obteve o indeferimento do registro do adversário por um dos fundamentos
veiculados em sua petição inicial carece de interesse recursal para que sejam
reconhecidos os demais.
Afirma que, a despeito de reconhecer a carência de interesse,
o Regional baiano afastou, com fuicro em precedentes deste Tribunal Superior
Eleitoral, a possibilidade de incidência das inelegibilidades previstas nas
alíneas d, h e j, motivo pelo qual não se mostra necessário o retorno dos autos
ao Regional, uma vez que já foram enfrentadas todas as alegações devolvidas
nas Impugnações.
Sustenta, por fim, quanto aos efeitos do julgamento da AIME,
que, "com a prejudiciaildade da ação, em razão do término do mandato, não
houve trânsito em julgado da sentença a quo que declarou a inelegibilidade
dos recorridos, e nem sequer condenação em órgão colegiado" (fls. 1.006) e,
quanto à alegada configuração da inelegibilidade prevista na alínea g, que
"o Tribunal Regional Eleitoral assentou corretamente a incompetência do
Tribunal de Contas, bem como a existência de liminar concedida pelo Tribunal
Regional Federal da 11Região, fundamentos autônomos e suficientes para
manutenção do Acórdão Recorrido" (fls. 1.009).
Contrarrazões aos embargos de declaração a fls. 1.103-1.105
e ao agravo regimental a fls. 1.024-1.027.
Considerando o término do mandato do e. Mm. Henrique
Neves, o recurso foi redistribuído ao e. Min. Admar Gonzaga, que:
(i) deferiu o pedido de assistência formulado por Michael
Cemino Costa Delgado, candidato ao cargo de vice-prefeito (fis. 1.040-1.043),
na sessão jurisdicional n172/2017, realizada em 29.6.2017;
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votou pelo provimento do agravo regimental interposto por
Nilson José Rodrigues; e
pelo não conhecimento dos embargos de declaração
opostos pela Coligação Unidos Vamos Continuar.
Na sequência, pedi vista para melhor exame dos recursos.
Amadurecidas minhas reflexões, passo ao exame da quaestio.
Ab initio, destaco que os recursos são tempestivos e estão
subscritos por advogados constituídos.
Anoto, de plano, que acompanho in totum o voto do eminente
Ministro Admar Gonzaga. Serei breve, por isso, em meu pronunciamento.
1. Do Agravo Regimental interposto por Nilson José
Rodrigues
Tal como o Ministro Admar Gonzaga, reputo que o agravo
regimental interposto reclama provimento.
Com efeito, ao determinar o retorno dos autos ao Regional
Eleitoral para exame da suposta inelegibilidade em decorrência de condenação
em AIME (eleições 2008), a decisão monocrática distanciou-se da orientação
remansosa norteadora de hipóteses desse jaez: a de que o não acolhimento
de um dos fundamentos suscitados pelo impugnante não o habilita a interpor
recurso eleitoral, quando há o indeferimento do registro por quaisquer outros
fundamentos. E a ratio que preside esse entendimento é assaz sinqela:
inexiste in casu provimento útil, materializado na possibilidade de
obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica da Coligação
Embargante. Explica-se com mais vagar.
A dogmática processualista civil preconiza que o interesse em
impugnar atos decisórios está presente sempre que puder ensejar posição
mais favorável à esfera jurídica do Recorrente quando cotejada com aquela
emanada no pronunciamento da instância a quo. Daí que, enquanto requisito
de admissibilidade de qualquer apelo, o interesse recursal ancora-se na
presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial
pela instância ad quem.
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Neste diapasão, mister seja comprovado o gravame
ocasionado à parte Recorrente pela decisão hostilizada, situação jurídica que,
uma vez constatada, oportuniza, ao menos em juízo probabilístico, a prolação
de novel pronunciamento mais vantajoso, em caso de acolhimento do pleito
recursal. Cumulativamente, impõe-se perquirir, no afã de desnudar a existência
de interesse recursal, se aludida vantagem somente ocorrerá mediante o
manejo do recurso. Em valioso escólio, o Catedrático de Processo Civil da
prestigiosa Faculdade de Universidade do Estado do Rio de Janeiro, saudoso
Professor José Carlos Barbosa Moreira, com sua peculiar maestria, vaticinou:
A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso ver,
no binômio utilidade + necessidade: utilidade da providência judicial
pleiteada, necessidade da via que se escolhe para obter tal
providência. O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação
de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa
esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado
que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático,
do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja
necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem. (MOREIRA,
José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil.
Vol. V. 151 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 298)
Destarte, suficiente se afigura, para a demonstração do
interesse recursal, que se proceda à simples comparação entre a decisão
objurgada e as alegações veicuiadas pelo Recorrente, adotando-se um critério,
no preciso escólio de Laura Salvaneschi, "matemático" (SALVANESCHI, Laura.
L'interesse ad impugnare. Milão: Giuffrè, 1990, p. 49).
No caso vertente, o aresto hostilizado não contempla, em
seu bolo, conteúdo desvantaioso à esfera lurídica da Coligação
Embargante, capaz de habilitar a interposição do apelo nobre eleitoral.
Diversamente: o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, conquanto não tenha
acolhido o pedido de inelegibilidade com espeque na condenação em AIME
nas eleições de 2008, indeferiu o registro de candidatura de Nilson José
Rodrigues em virtude da presença dos pressupostos caracterizadores da
causa restritiva do art. l,1, g, da LC no 64/90.
Daí por que em nada modificaria a posição jurídica da
Coligação Unidos Vamos Continuar o acolhimento do pedido recursal, no
sentido de, para corroborar a decisão de indeferimento, inciu
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ratio decindendi do aresto reconhecimento de suspensão dos direitos políticos
do Prefeito eleito, O registro de Nilson José Rodrigues, repisa-se, já está
indeferido pela Corte Regional Eleitoral. E, como é de conhecimento
elementar, o interesse de recorrer não exsurge da rejeição dos fundamentos
expendidos pela parte, mas, em vez disso, da sucumbência do pedido
deduzido, que é extraído da parte dispositiva do decisum.
Indiscutível, portanto, a ausência de interesse recursal da
Recorrente, máxime porque o pedido formulado nas razões recursais indeferimento do registro de candidatura - restou plenamente acolhido pela
Corte a quo.
Tal conclusão encontra guarida na jurisprudência iterativa
desta Corte Superior, tendo sido, inclusive, fixada tese no julgamento do
RO no 260409/RJ1, no sentido de que, nas "impugnações de registro de
candidatura formuladas com fundamento em mais de uma hipótese de
inelegibilidade, o indeferimento do registro a partir de apenas um deles
impede o recurso do impugnante em relação aos demais, em razão da
ausência de interesse jurídico".
Ademais, em que pese ter concluído pela ausência de
interesse recursal da Coligação, o Regional esquadrinhou a alegação de
incidência das hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas d, h e j,
assentando que:
Voto do Relator:
De fato, no pleito de 2008, Nilson José Rodrigues e seu candidato a
vice-prefeito tiveram julgada procedente ação de impugnação de
mandato eletivo contra eles interposta, recorrendo ao Tribunal
Regional Eleitoral contra essa decisão.
Ocorre que os candidatos não se elegeram, o que levou esta
Corte a julgar prejudicado seu recurso, inclusive com o argumento
de que a inelegibilidade não seria uma sanção a ser imposta em
sede de AIME, mas sim uma consequência legal da procedência da
ação.
Eis o que dispõe as alíneas d, h e j do inciso 1 da LC n° 64/90,
apontadas como caracterizadas pela Coligação Recorrente:

1

RO no 260409/RJ, ReI. Mm. Henrique Neves da Silva, DJe de 23.6.2015.
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Art.11São inelegíveis:
- para qualquer cargo:
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada
procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de
apuração de abuso de poder econômico ou político, para a
eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem
como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;
h) os detentores de cargos na administração pública direta,
indireta ou fundacional que beneficiarem a si ou a terceiros,
pelo abuso de poder econômico ou político, que forem
condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem ou
tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes;
j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por
corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação,
captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por
condutas vedadas aos agentes públicos em campanha que
impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de
8 (oito) anos a contar da eleição.
Este Colegiado reconheceu que a ação de impugnação de
mandato eletivo em comento foi julgada em 31.10.2013, tendo o
mandato do candidato se findado em dezembro de 2012.
Não havendo mandato a ser cassado, houve a perda do objeto
da ação, diante da impossibilidade de se aplicar a única sanção
prevista pra aquele feito.
Logo, o recorrente não teve seu mandato cassado, não sofreu
condenação, não lhe alcançando inelegibilidade que seria
consequência dessa condenação, de modo que não se
enquadra nos supracitados dispositivos legais. [-grifei]
(fls. 824v-825)
Voto-vista
Noutro vértice, importa escandir os efeitos do julgamento trazido
a esta Corte nos autos da Ação Impugnatória de Mandato
n. 14.116-05.2008.6.05.0124.
No caso referido, este Regional baiano acolheu a perda de objeto da
lide suscitada pelo Ministério Público Eleitoral, julgando prejudicado o
recurso aviado com o intuito de desconstituir o veredito condenatório
de primeiro grau,
Veja-se:
Recurso eleitoral. Ação de impugnação de mandato eletivo.
Eleições 2008. Prefeito e vice-prefeito. Procedência. Preliminar
de perda do objeto. Término dos mandatos. Impossibilidade de
aplicação da pena de cassação. Acolhimento. Recurso
prejudicado.
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Encerrados os mandatos impugnados por meio de
AIME, deve ser reconhecida a perda de objeto da ação
preliminarmente evocada pelo Parquet, ante a
impossibilidade de aplicar sanção diversa da cassação,
uma vez que a inelegibilidade prevista na Lei
Complementar n° 64/90 não é pena, mas conseqüência
reflexa advinda da condenação. [-grifei]
2. Preliminar acolhida e recurso julgado prejudicado.
(ACÓRDÃO NQ 297/2014 de 10.4.2014. Relator: Saulo Casali
Bahia. Votação Unânime).
A toda evidência, enfrentando o tema, com acerto se posicionou o
juízo de base, conforme excertos da sentença de fls. 670/680, ora
transcritos e ratificados:
"ao declarar a perda superveniente do objeto, o Tribunal
reconheceunão ser mais possível aplicar a respectiva sanção,
culminando aineficácia da ação desde sua propositura, sendo
que qualquer sentençacondenatória, por conseqüência, perde
sua função, torna-seinexistente".
(fis. 871-871v)
Há mais, porém.
O acerto do acórdão regional é autoevidente. Em primeiro,
porque inexiste, até onde se tem notícia, deliberação, por parte da Câmara
Municipal, das contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Tal circunstância
afasta a incidência do primeiro pressuposto tático-jurídico caracterizador da
inelegibilidade da alínea g (rejeição de contas pelo órgão competente),
porquanto, no julgamento dos Recursos Extraordinários nS 848.826 e 729.744,
o Supremo Tribunal Federal fixou teses de repercussão geral (Tema 835) no
sentido de que a competência para julgar as contas do chefe do Poder
Executivo, seja de governo, seja de gestão, é exclusiva da Câmara Municipal.
E, em segundo, porque o Regional assentou a suspensão
judicial da referida decisão do Órgão de Contas, o que configura circunstância
jurídica superveniente ao registro de candidatura apta a afastar a referida
inelegibilidade, nos termos preconizados pelo art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97.
À luz da moldura tática do acórdão, aludido documento foi acostado ainda nas
instâncias ordinárias, mas, ainda que assim não se tivesse procedido, a
jurisprudência desta Corte Superior preconiza a juntada de decisão de
liminares suspendendo os efeitos de pronunciamento de rejeição da
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Corte de Contas2, em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias
extraordinárias, até a data da diplomação.
A título de obiter dictum, é de se rejeitar, ainda, a tese de que
restaria configurada in casu a inelegibilidade do art. l,Inciso 1, alíneas d, h ej,
da Lei Complementar n° 64/90. É que, da moldura fática do acórdão recorrido,
consta que a AIME proposta contra o ora Recorrido, candidato Nilson José
Rodrigues, por fatos relativos à campanha de 2008, foi julgada pelo juiz de
10

grau apenas em 31.10.2013. É dizer: quando já expirado aquele mandato

eletivo.
Por tal motivo, o Regional julgou prejudicado o recurso aviado
naquela seara, aduzindo que, "encerrados os mandatos impugnados por meio
de A/ME, deve ser reconhecida a perda de objeto da ação, preliminarmente
evocada pelo Parquet, ante a impossibilidade de aplicar sanção diversa da
cassação, vez que a inelegibilidade prevista na Lei Complementar
n° 64/90 não é pena, mas consequência reflexa advinda da condenação"
(fls. 871v).
Considerando o teor dessa decisão, ao julgar o recurso
interposto no âmbito do registro de candidatura de Nilson José Rodrigues para
as eleições de 2016, o acórdão recorrido entendeu, com acerto, não incidirem
as inelegibilidades das alíneas d, h e] em face da inexistência de decisão de
cassação de mandato colegiada ou transitada em julgado.
Nesse exato sentido já se manifestou esta Corte Superior ao
apreciar casos semelhantes, como se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO. PREFEITO. ALÍNEAS D E J, 1,
ART. 1°, DA LC N° 64/90. AIME. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO OU PROFERIDA POR ÓRGÂO COLEGIADO.
INEXISTÊNCIA. INELEGIBILIDADES NÃO
CONFIGURADAS. DESPROVIMENTO.
1. A incidência das alíneas d e j do inciso 1 do art. 11 da
LC n° 64190 pressupõe e existência de condenação transitada
em julgado ou proferida por órgão colegiado, o que não ocorreu
no caso concreto.
2

RO n° 9671/GO, Rei. Mm. Luciana Lóssio, PSESS em 23.11.2016.
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A condenação proferida em primeiro grau foi tornada
insubsistente no reconhecimento da decadência pelo TRE/GO e,
mesmo após o afastamento desse óbice por esta Corte, o mérito
da ação não restou examinado, em virtude de o STF ter
declarado a perda superveniente do objeto da AIME.
Recurso especial desprovido.
(REspe n° 23-92/GO, Rei. Mm. Luciana Lóssio,
em 18.10.201 6); e

PSESS

ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A DA
LEI DAS ELEIÇÕES). TÈRMINO DO MANDATO. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILÍCITO ELEITORAL QUE
RECLAMA A APLICAÇÃO, CUMULATIVAMENTE, DA PENALIDADE
DE MULTA E DA CASSAÇÃO DO DIPLOMA OU DO REGISTRO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INELEGIBILIDADE
DO ART. 1°, 1, j, DA LC N° 64/90 EM PLEITOS FUTUROS.
APLICAÇÃO DA PENA DE CASSAÇÃO DO DIPLOMA OU DO
REGISTRO COMO PRESSUPOSTO DE INCIDÊNCIA.
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGI MENTAL DESPROVIDO.
As sanções previstas no art. 41-A da Lei n° 9.504/97, i.e.,
aplicação de multa e de cassação do registro ou do diploma, são
cumulativas.
Consectariamente, impõe-se a perda do objeto do presente
recurso ante a impossibilidade de aplicação da pena de cassação do
diploma ou do registro, por força do término dos mandatos.
A causa restritiva do exercício do ius honorum prevista no art. 1,
1, j, da LC no 64/90, demanda o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: (i) decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, (ii) a prática de delitos
eleitorais específicos (e.g., corrupção eleitoral, captação ilícita de
sufrágio, doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de
campanha e conduta vedada aos agentes públicos em campanhas
eleitorais) e (iii) necessidade de o pronunciamento judicial aplicar a
cassação do registro ou do diploma.
No caso vertente, resta inviabilizada a aplicação da sanção de
cassação do registro ou do diploma, circunstância que
desautoriza, quando da formalização do registro de candidatura
em pleitos vindouros, a incidência da inelegibilidade da alínea j.
[grifei]
Agravo regimental desprovido.
(RO n° 4132-37/AM, de minha Relatoria, DJe de 30.6.2015).
Portanto, impõe-se o provimento do agravo regimental
interposto por Nilson José Rodrigues para restabelecer os efeitos do aresto
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regional, que afastara sua inelegibilidade assentada pelo juízo zonal e deferira
seu registro de candidatura.
II. Dos embargos de declaração opostos pela Coligação
Unidos Vamos Continuar
Por fim, rejeito o argumento de que ensejaria erro material a
determinação de permanência do candidato no cargo até ulterior decisão desta
Corte. Com efeito, aludido provimento, ancorado no poder geral de cautela
ínsito a todos os magistrados, se justifica para evitar a assunção da chefia do
Poder Executivo pelo Presidente da Câmara Municipal, naquilo que os
Professores Marilda Silveira e Carlos Eduardo Frazão denominaram de
parlamentarismo à brasileira, de maneira a vilipendiar os cânones democrático
e da soberania popular. Ao anteciparem o efeito deletério (i.e., assunção do
Presidente do Legislativo) à estabilidade dos mandatos parlamentares levado a
efeito por esse novo arranjo normativo, Silveira e Frazão advertiram3 ,
Essas potenciais consequências no plano fático preanunciadas pela
exigência de trânsito em julgado, em nada realizam os princípios
democrático e da soberania popular. Muito pelo contrário.
Conquanto se reconheça alguma dificuldade metodológica na
aplicação de normas vagas, certo é que um modelo normativo
que estimule a assunção do Presidente da Câmara Municipal,
enquanto se aguarda solução judicial, produz um resultado
incompatível com o estado ideal de coisas promovidos pelos
princípios democrático e da soberania popular. Note-se que não

se trata de vacância por ausência titular eleito, mas de vacância por
ausência de solução judicial.
Sela porque encerram normas de justificação, seja porque
atuam como vetores interpretativos, aludidos princípios
bloqueiam qualquer tipo de arranjo que impulsione um cidadão
eleito pelo sistema proporcional à titularidade do Poder
Executivo, em detrimento de outro, ainda que o segundo
colocado, eleito majoritariamente. E, diante dos resultados
constatados, que criam uma espécie de parlamentarismo à
brasileira, a imposição de trânsito em julgado instituída pelo § 31 não

encontra lastro de validade em qualquer exegese
constitucionalmente adequada, e deve, nesse trecho, ser excluída do
ordenamento jurídico.".

Disponível em <https://jota.info/coIunas/eleitor/eleitorensaiosobre.umcaosanuncjadoentre<assacaoeos
recursos-quem-governa-1 1112016>. Acesso em: 13.11.2017.
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Desse modo, andou bem o Ministro Henrique Neves, relator
originário, ao manter o candidato no cargo, para evitar alternâncias
indesejadas na chefia do Executivo municipal, máxime porque pode gerar
incertezas na população local e indesejada descontinuidade na gestão
administrativa da municipalidade. Nesse sentido é a jurisprudência iterativa
deste Tribunal:
[ ... ] Na pendência dos processos de impugnação deve-se evitar o
rodízio constante de pessoas na administração municipal.

Alterações sucessivas no exercício do cargo de prefeito geram
insegurança turídica, perplexidade e descontinuidade
administrativa. Por isso, não é aconselhável apressar a realização
de novas eleições, quando há possibilidade de o candidato cassado
ter seu recurso provido. [Grifou-se].
(AgR-MS n° 3.345/RN, Rei. Mm. Humberto Gomes,. DJ de 2.9.2005).
Por isso, rejeito os embargos.
III. Dispositivo
Ex positis, acompanho o e. Relator para dar provimento ao
agravo regimental interposto por Nilson José Rodrigues e restabelecer os
efeitos da decisão da Corte Regional Eleitoral da Bahia e rejeitar os embargos
opostos pela Coligação Unidos Vamos Continuar.
É

como voto.

_I~
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EXTRATO DA ATA

AgREspe n° 91-06. 2016.6.05.0124/BA. Relator: Ministro
Admar Gonzaga. Agravante: Nilson José Rodrigues (Advogados: Otávio Leal
Pires - OAB: 23921/BA e outra). Agravada: Coligação Unidos Vamos
Continuar (Advogados: Márcio Luiz Silva - OAB: 12415/DF e outros).
ED-REspe n° 91-06.2016.6.05.0124/BAHIA. Relator: Ministro
Admar Gonzaga. Embargante: Coligação Unidos Vamos Continuar
(Advogados: Márcio Luiz Silva - OAB: 12415/DF e outros). Embargado: Nilson
José Rodrigues (Advogados: Otávio Leal Pires - OAB: 2392 1/BA e outra)
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao
agravo regimental, para negar provimento ao recurso especial, mantendo o
deferimento do pedido do registro de candidatura de Nilson José Rodrigues, e
julgou prejudicados os embargos de declaração da Coligação Unidos Vamos
Continuar, nos termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes a Ministra
Rosa Weber, os Ministros Luiz Fux, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi,
Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, e o Vice-Procurador-Geral
Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros.

SESSÃO DE 14.11.2017.

