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ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITA ELEITA.
DEFERIMENTO PELO TRE. CONDENAÇÃO EM AÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. INELEGIBILIDADE. ART. 1, 1, D,
DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. INCIDÊNCIA.
EXAURIMENTO DO PRAZO. DATA POSTERIOR AO
SUPERVENIENTE.
NÃO
FATO
PLEITO.
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO NOBRE.
1. A impropriamente denominada questão de ordem, que
reproduz tema de fundo suscitado em contrarrazões alegação de restrição ao jus honorum com base em critério
aleatório, em violaçãà ao art. 50, XXXVI, e 14, § 90, da
Constituição da República -, arguida por meio de petição
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apresentada na undécima hora, não deve ser conhecida,
por não ventilar matéria de índole processual que constitua
óbice ao exame do recurso por esta Corte.
A causa de inelegibilidade prevista na alínea d do inciso
1 do art. 10 da Lei Complementar n° 64/90 incide sobre os
condenados por abusQ do poder econômico tanto em ação
de investigação judicial eleitoral quanto em ação de
impugnação de mandato eletivo. Precedentes.
No REspe 283-41 j redator para o acórdão o eminente
Ministro Luiz Fux, PSESS de 19.12.2016, o Tribunal
Superior Eleitoral, por maioria, firmou o entendimento de
que não é possível considerar fato superveniente apto a
afastar a inelegibilidade o mero transcurso do prazo
ocorrido após as eleições.
Inteligência, aliás, da Súmula n° 70/TSE, no sentido de
que o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do
dia do pleito é que constitui fato superveniente passível de
ser considerado no exame do registro de candidatura.
Na espécie, o exaurimento do prazo de inelegibilidade
ocorreu em 5.10.2016, após as eleições realizadas no
referido ano, de forma que não é possível afastar a
incidência do óbice à candidatura.
Ao contrário do que suscitado em contrarrazões, não há
aleatoriedade no critério adotado por esta Corte Superior,
pois o prazo de inelegibilidade de que trata o art. 1,1, d, da
Lei Complementar 64/90 tem início no dia da eleição em
que este se verificou e finda no dia de igual número no
oitavo ano seguinte (verbete sumular 19/TSE).
O indeferimento do registro do candidato mais votado
para o cargo de prefeito acarreta, com a publicação do
acórdão, a realização de novas eleições.
Inconstitucionalidade da locução "após o trânsito em
julgado" constante do 30 do art. 224 do Código Eleitoral
(ADI 5.525, reI. Min. Rõberto Barroso, DJe de 19.3.2018).
Recurso especial a que se dá provimento para indeferir
o registro de candidatura de loná Queiroz Nascimento.
Embargos de declaração julgados prejudicados. Questão
de ordem não conheôida. Determinação de execução do
acórdão mediante a sua publicação no DJe.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em dar provimento ao recurso especial eleitoral, para, reformando o
acórdão regional, indeferir o pedido de registro de candidatura de loná Queiroz
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Nascimento, julgar prejudicados os embargos de declaração por ela opostos e
determinar a comunicação da decisão ao TRE/BA após a publicação do
acórdão, nos termos do voto do relator.
Brasília, 4 de • ho de 209.

.

MINISTRO T RC lO VIEIRA DE CARVALHO NETO. - REDATOR
PARÃO
/
ACÓRDÃO
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRÕ ADMAR GONZAGA: Senhora
Presidente, a Coligação Trabalho e Compromisso interpôs recurso especial
eleitoral (fis. 1.486-1.503) em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia (fis. 1.334-1.339 e 1.477-1.482) que, por unanimidade, negou
provimento ao seu recurso eleitoral e deu provimento ao apelo interposto por
loná Queiroz Nascimento, a fim de reforrhar a sentença do Juízo da 78a Zona
Eleitoral daquele Estado e, desse modo, deferir o registro de candidatura da
ora recorrida ao cargo de prefeitô do Muniçípio de Camamu/BA nas Eleições
de 2016, por entender não configurada a causa de inelegibilidade prevista no
art. 1, 1, d, da Lei Complementar 64/90.
Eis a ementa do acórdão regional (fis. 1.478-1.478v):
Recursos. Registro de candidatura. Condenação em AIME por abuso
de poder econômico. Inelegitilidade do artigo 1v', 1, d da LC no 64/90.
Inaplicabilidade. Aferição de fatos supervenientes e posteriores ao
registro. Inelegibilidade. Afàstamento. Termo ad quem. Data da
diploma ção. TSE. Causa de inelegibilidade. Alínea j do inc. / do art.
10 da LC n° 64/90. Alusão no acórdão. Inexistência. Provimento do
recurso da primeira recorrente. Desprovimento do recurso da
segunda recorrente.
A causa de inelegibilidade prevista na alínea d do inciso / do
artigo 10 da LC n° 64/90 pressupõe que a condenação por abuso de
poder econômico tenha se qado por meio da representação prevista
no artigo 22 do mesmo dispositivà legal, não alcançando
condenações pro feridas em sede de ação de impugnação de
mandato eletivo, conforme sedimentado entendimento do TSE;
O termo ad quem parai apreciação, em juízo, das alterações
fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro, que afastem a
inelegibilidade (art. 11, § 10 da Lei n° 9.504/97) é a data da
diploma ção, conforme recente entendimento do TSE. Assim, a
cessação da inelegibilidade da primeira recorrente, ora ocorrida em
05.10.2016, exprime fato superveniente, advindo antes de procedida
a diploma ção, enquanto circunstância apta para ensejar o
deferimento do seu registro;
Não há de ser reconhecida, na presente lide, a causa de
inelegibilidade insculpida na alínea j do inciso / do art. 10 da Lei
Complementar n° 64/90, porquanto a decisão pro ferida pelo TSE,
que condenou a primeira recorrente por abuso de poder econômico,
não alude a qualquer prática de captação ilícita de sufrágio, doação,
captação ou gastos ilícitos de campanha ou conduta vedada aos
agentes públicos e[m] campanhas eleitorais;
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Tampouco a decisão pro ferida por este Regional, em sede de
requerimento de registro I de candidatura, exprimiria substrato
bastante ao reconhecimentb da inelegibilidade prevista na alínea j,
na medida em que, tendo por objeto o pedido de registro, o referido
feito não ensejaria, em labsoluto, a condenação da primeira
recorrente pela prática de abuso de poder econômico, tampouco a
cassação de mandato eletivo;
Recurso da primeira recorrente, a que se dá provimento para que
seja deferido o seu pedido de registro de candidatura;
Recurso da segunda recorrente, a que se nega provimento.
A recorrente alega, em suma, que:
o recurso especial é tempestivo, pois, tendo o acórdão
recorrido sido publicado I no Diário da Justiça eletrônico em
5.12.2016, o termo final do prazo recaiu em 8.12.2016 - data
em que o expediente do TRE/BA estava suspenso em razão
do feriado alusivo ao Dia da Justiça (art. 62, IV, da Lei
5.010/66) -, p.rorrogand.se para o dia 9.12.2016, data da
interposição do apelo;
o acórdão recorrido violou o art. 1, 1, d, da Lei
Complementar 64/90, p:ois "condicionou a incidência do
dispositivo legal à condenação oriunda da ação de
investigação judicial eleitoral, excluindo a possibilidade de os
efeitos decorrerem de provimento judicial pro ferido numa ação
de impugnação de mandato eletivo" (fis. 1.489-1.490);
a solução adotada pelo Tribunal de origem configura
interpretação equivocada e está em descompasso com o art.
14, § 90, da Constituição Federal, na medida em que a
condenação da recorrida por abuso do poder econômico
demonstra que ela não preenche o requisito de moralidade
para o exercício de mandato eletivo e tem vida pregressa
incompatível com o munus público;
o sistema jurídico não comporta interpretação que resulte na
elegibilidade de condenados por abuso do poder econômico
em ação de impugnação de mandato eletivo, ao tempo que se
estabelece a inelegibilidde de condenados em ação de
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investigação judicial eleitoral, devendo incidir o impedimento à
capacidade eleitoral passiva em ambos os casos;
o entendimento da Corte de origem divergiu da orientação
deste Tribunal Superior Inos autos do RO 296-59, segundo a
qual a condenação em ação de impugnação de mandato
eletivo enseja a, inelegibilidade prevista no art. 1, 1, d, da LC
64/90;
o aresto regional afrontou os arts. 11, § 10, da Lei 9.504/97
e 14, § 90, da Constituição Federal ao entender que a
cessação da inelegibilidade em 5.10.2016 configuraria fato
superveniente apto a I afastar o óbice ao registro de
candidatura, uma vez ique o impedimento à capacidade
eleitoral passiva incidente pelo prazo de oito anos previsto na
alínea destava a produzir efeitos na data do pleito (2.10.2016);
o acórdão regional divergiu do entendimento deste Tribunal
Superior no REspe 209-19, pois, enquanto no acórdão
recorrido "a data postercfr à eleição de 2016, mas coincidente
com a eleição de 2008 foi considerada fato supe,veniente o
qual eliminou a inelegibilidade, na situação paradigmática o
candidato tivera o registrn indeferido porque a data coincidente
com a condenéção após oito anos transcorreu após a
formalização do pedido de registro de candidatura" (fi. 1.501).
Requer o provimento do, recurso especial, a fim de que seja
reformado o acórdão regional para indeferir o registro de candidatura da
recorrida.
A recorrida loná Queiroz Iascimento apresentou contrarrazões
às fis. 1.507-1.515, nas quais pugna pelo não conhecimento e pelo não
provimento do recurso especial.
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer às fis. 1.5191.520, manifestou-se pelo não conhecimento do apelo, em virtude da sua
intempestividade.
JI
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Por despacho à fi. 1.522, o então relator, Ministro Henrique
Neves da Silva, facultou à coligação recorrente, nos termos do art. 932,
parágrafo único, do Código de Processô Civil, que se pronunciasse a respeito
da tempestividade do recurso especial, fendo ela se manifestado às fis. 1.5291.530, apresentando a certidão de fi. 1 .531, expedida pela Secretaria Judiciária
do TRE/BA, que atesta a publicação do aresto recorrido no Diário da Justiça
eletrônico.
Diante da juntada de documento novo e em observância ao
princípio do contraditório, o então relator determinou a abertura de prazo para
manifestação da recorrida, conforme despacho à fi. 1.541, e concedeu nova
vista à Procuradoria-Geral Eleitoral para pronunciamento.
A recorrida se manifestou às fis. 1.544-1.546, reafirmando a
intempestividade do apelo.
Por sua vez, a Procuradoria-Geral Eleitoral pronunciou-se
novamente às fis. 1.549-1.561, opinando pela tempestividade do recurso
especial e, no mérito, pelo provimento do apelo.
Por despacho às fis. 1.567-1.568, em observância ao princípio
do contraditório, o então relator determinou a abertura de vista à coligação
recorrente para se manifestar sobre a peição de fis. 1.544-1.546, apresentada
pela candidata recorrida.
Sobreveio a petição de fis., 1.570-1.571, na qual a Coligação
Trabalho e Compromisso requereu o reconhecimento da tempestividade do
recurso especial, aduzindo, em síntesé, que a recorrida não apresentou
contraprova acerca do conteúdo da córtidão que atesta a publicação do
acórdão no DJE, assim como não produziu prova da eventual existência de ato
normativo complementar alusivo às regras de publicação editado pelo Tribunal
de origem, tampouco suscitou a supcsta intempestividade do apelo nas
contrarrazões.
À fi. 1.575, a recorrida apresentou petição, na qual pugnou
pela juntada de certidão emitida pela Secretaria Judiciária do TRE/BA, dando
conta de que as publicações de acórdãos em sessão ocorreram até a
proclamação dos eleitos do Município de $alvador/BA, em 28.10.2016, quando
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passaram a ser feitas pelo DJe, e requereu que fosse instado o Tribunal de
origem para que informasse qual ato téria fixado tal deliberação, alterando a
orientação desta Corte Superior.
Pela decisão de fi. 1.579, o então relator, Ministro Henrique
Neves da Silva, indeferiu o pedido, por entender desnecessária a providência
solicitada, tendo em vista o teor das certidões apresentadas nos autos às fis.
1.484 e 1.531.
Por meio da Mensagem 10/201 7/SEAPRO3/COAPRO/SJU, o
Presidente da Corte de origem encaminhou a este Tribunal cópias de
documentos oriundos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, nos quais se
noticia o restabelecimento dos efeitos da Resolução TCE/BA 134/2015,
proferida no Processo TCE/003074/2013, que desaprovou as contas da
recorrida referentes ao Convênio 071/2009, celebrado entre o Estado da Bahia
e o Município de Camamu, bem como se informa o indeferimento de pedido
cautelar formulado no ProcessoTCE/0d4905/2016, que visava conferir efeito
suspensivo à citada resolução.
À fi. 1.601, loná Queiroz Nascimento apresentou petição, na
qual requer a juntada de mídia (fi. 1.602) contendo gravação de áudio das
sessões de 8.11.2016 e 28.11.2016 do TRE/BA, bem como das respectivas
transcrições (fis. 1.603-1.615v), alusivas ao julgamento do RE 242-13.
Em petição juntada às fis. 1.620-1.622, a recorrida requereu o
sobrestamento do feito, até o julgamento do Recurso Extraordinário 929.670,
em face da repercussão geral reconhécida (Tema 860) e com base no
entendimento desta Corte no REspe 234-21, em relação ao qual se decidiu
aguardar a decisão a ser proferida pelo Sipremo Tribunal Federal.
Por meio da decisão dei fis. 1.624-1.626, deferi o pedido de
sobrestamento do feito, sucedendo a interposição de agravo regimental pela
Coligação Trabalho e Compromisso (fis. 1.628-1.632) e a apresentação de
contrarrazões pela recorrida (fis. 1.637-1.640).
Na sessão de 11.3.2018Jeste Tribunal, por unanimidade, deu
provimento ao agravo regimental, a fimde determinar o prosseguimento do
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feito, com a consequente retomada dQ julgamento do recurso especial, nos
termos do voto reajustado que proferi na1 ocasião.
O acórdão ficoii•assim ernentado (fis. 1.657-1.658):
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO. PREFEITA ELEITA.
INELEGIBILIDADE. ART., 1°, INCISO 1, ALÍNEA D, DA LEI
COMPLEMENTAR 64/90. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANÓATO ELETIVO. SOBRESTAMENTO DO
FEITO. CESSAÇÃO.
Os agravantes insurgiram-se contra decisão na qual se
determinou o sobrestamento do processo de registro de candidata a
prefeito eleita até a conclusão do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do Recurso Extraordinário 929.670, em face da repercussão
geral reconhecida: "Possibilidade de apilcação do prazo de 8 anos de
inelegibilidade por abuso de poder previsto na Lei Complementar
135/2010 às situações antériores à referida lei em que, por força de
decisão transitada em julgadõ, o prazo de inelegibilidade de 3 anos
aplicado com base na redação original do ad. 10, 1, d, da Lei
Complementar 64/90 houver sido integralmente cumprido" (Tema
860).
Em virtude da. conclusão do julgamento do Supremo Tribunal
Federal sobre a matéria, cumpre cessar o sobre stamento e
determinar o prosseguíménto do trâmite do feito, viabilizando o
julgamento do recurso espécial.
Agravo regimental provido.

Sobreveio a oposição de embargos de declaração (fls. 1.6851.694) por loná Queiroz Nascimento, nos!quais se alega, em síntese, que:
o acórdão embargado incorreu em contradição e
obscuridade ao admitir agravo interno de decisão de conteúdo
interlocutório, com base na suposta peculiaridade do caso,
sem demonstrar de que modo a paralisação do trâmite
processual afastaria a necessidade de que a decisão
impugnada tivesse caráter definitivo e resolvesse o mérito da
demanda, a fim de ensejar a sua recorribilidade;
ao relativizar a norma do art. 1.001 do Código de Processo
Civil, segundo o qual flO: cabe recurso em face de despachos,
esta Corte Superior incõrreu em omissão, pois deixou de
analisar a ofensa ao princípio da segurança jurídica e a
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inobservância do postulado da estabilização da jurisprudência,
de que trata o art. 926 dÕ CPCI20I S.
Com base em tais argumentos, loná Queiroz Nascimento
requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, a fim de
que sejam sanados os alegados vícios do acórdão embargado, emprestandolhes efeito modificativo para não se conhecer do agravo regimental e para fins
de prequestionamento da matéria atinente ao princípio da segurança jurídica.
A Coligação Trabalho e Compromisso apresentou
contrarrazões aos embargos de declaraão (fis. 1.698-1.699), nas quais pugna
pela sua rejeição e pela aplicação, à embargante, de multa por litigância de
má-fé no montante correspondente a dez vezes o salário mínimo, nos termos
do § 20 do art. 81 do CPC/2015.
Por meio de petição apresentada em 19.9.2018 (protocolo
6.277/2018), a recorrida formulou questão de ordem, na qual requer que seja
determinada a baixa dos autos à Corte de origem, a fim de que se examinem
pontos do recurso eleitoral supostament não analisados naquela instância.
É o relatório.

VOTÔ

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA (relator): Senhora
Presidente, evidencia-se a regularidade da representação processual, na
medida em que o recurso especial foi interposto em petição subscrita por
advogados habilitados nos autos (procuração à fI. 615 e substabelecimentos
às fis. 1.330-1.331).
Inicialmente, anoto que, em petição protocolizada após a
inclusão do feito em pauta de julgamentol a recorrida loná Queiroz Nascimento
suscita questão de ordem, na qual sustenta que o Tribunal de origem teria
enfrentado no acórdão regional apenas a questão atinente à inaplicabilidade
da alínea d do art. 11, 1, da Lei Complementar 64/90 às pessoas condenadas
por abuso de poder em ação de impugnáção de mandato eletivo, deixando de
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se pronunciar sobre os demais fundamentos do seu recurso eleitoral,
notadamente quanto à tese de que a ampliação do prazo de inelegibilidade
além do tempo previsto na norma configuraria restrição ao jus honorum com
base em critério aleatório, consistente na data da eleição, e, assim, violaria os
arts. 50, caput, XXXVI, e 14, § 90, da Constituição da República.
Argumenta que os autosi, deveriam ser baixados ao Tribunal de
origem para análise dos pontos que, não, teriam sido examinados pelo acórdão
recorrido, tendo em vista a impossibilidade de que esta Corte Superior conheça
persaltum da matéria.
Todavia, entendo que a questão de ordem não merece ser
conhecida, pois não diz respeito a nenhuma matéria de índole processual ou
superveniente que possa obstar a anáIie do recurso especial. Não se trata,
ademais, de matéria de ordernpública» cognoscível pela vez primeira nessa
instância.
Ao contrário e conforme Freconhecido pela recorrida na petição
apresentada, a matéria objeto da presente questão de ordem foi deduzida nas
contrarrazões ao, recurso especial e versa sobre fundamento em relação ao
qual a parte poderia ter chamado a atenção do julgador ainda antes da
inclusão do feito em pauta.
Com efeito, os presentes' autos tramitam neste Tribunal desde
janeiro de 2017 e ficaram sobrestados por aproximadamente nove meses, em
razão de pedido formulado pela própria recorrida, tendo ainda sido incluídos e
retirados de pauta diversas vezes nos meses de agosto e setembro do
corrente ano.
A despeito disso, a recorrida deixou para suscitar questão de
ordem apenas na undécima hora, em i petição protocolizada às 17h20 de
19.9.2018, dia anterior ao julgamento, tendo por objetivo o retorno dos autos
ao Tribunal de origem.
Tal

comportamento

da

parte

revela, em princípio,

o

descumprimento do dever de cooperação inscrito no art. 60 do Código de
Processo Civil, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar

REspe no 242-13.2016.6.05.0078/BA e
ED-AgR-REspe n° 242-13.201 6.6.05.0078/BA

12

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva".
Ademais, as alegações feitas pela recorrida nas contrarrazões
serão devidamente analisadas no voto a seguir apresentado.
Em situações similares, p colendo Superior Tribunal de Justiça
tem considerado preclusa a suposta quetão de ordem, como se vê:
COMPETÊNCIA RELATIVA DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO
STJ. INÉRCIA DA RECORÊNTE. PRECLUSÃO
A recorrente, em 9. 10.?012, protocolou petição requerendo que
fosse adiado o julgamento do feito (incluído na pauta da sessão do
dia 16.10.2012), parapermitir a sustentação oral. Além disso,
suscitou questão de ordem pública, consistente na competência da:
Segunda Seção para o julgamento deste feito, tendo em vista tratarse de obrigação de natureza privada.
O argumento causa estranheza, pois o feito deu entrada no STJ
em junho de 2011 como Agravo de Instrumento (autuado sob o n°
1.400.803/SP), tendo sidol distribuído a este Relator em 9.6.2011.
Por decisão datada de 149.2012, publicada no Dje de 19.9.2012,
determinei a conversão do Agravo de Instrumento em Recurso
Especial, o qual foi incIuído na pauta de julgamento da sessão do dia
16.10.2012.
Em outras palavras, a Embratel tinha pleno conhecimento (há
mais de um ano, isto é, deàde 9.6.2011) de que o recurso havia sido
distribuído a esta Segunda Turma e somente às vésperas do
julgamento veio a arguir a incompetência da Primeira Seção.
(REsp 1.347.910/SP, rei.
DJe 12.2.2016)

Mm. Herman Benjamin, Segunda Turma,

Por essas razões, nãoonheço da questão de ordem.
Passo à análise da tempéstividade do recurso especial.
Conforme certidão à fi. 1.484, o acórdão recorrido foi publicado
no Diário da Justiça eletrônico em 5.12.2016.
Todavia, no primeiro parecer apresentado nos autos, a douta
Procuradoria-Geral Eleitoral suscitou a e*temporaneidade do recurso especial,
sob o argumento de que o aresto recorrido teria sido publicado em sessão em
28.11.2016, transitando em julgado em 10.12.2016, mas o apelo fora interposto
apenas em 9.12.2016.
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Diante disso enos termos do art. 932, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, facultou-se à recorrente que se pronunciasse a
respeito da tempestividade do recurso especial, tendo ela se manifestado,
apresentando certidão expedida pela Secretaria Judiciária do TRE/BA, a qual
atesta que o acórdão recorrido não foi publicado em sessão, mas, sim, no
Diário da Justiça eletrônico de 5.12.2016 (fi. 1.531).
Em virtude da certidão juntada pela recorrente, o então relator,
Ministro Henrique Neves da Silva, em observância ao princípio do contraditório,
determinou a abertura de prazo para manifestação da recorrida, concedendo,
também, nova vista dos autos ao Parquet.
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se novamente às fis.
1.549-1.561, opinando pela tempestividaie do recurso especial.
A recorrida, porém, alega às fls. 1.544-1.546 que, embora a
certidão emitida pela Secretaria Judiciária do TRE/BA tenha fé pública, o seu
conteúdo estaria em conflito com as resoluções deste Tribunal Superior
editadas para as Eleições de 2016, segundo as quais o marco final para a
publicação de acórdãos em sessão seria o dia 16.12.2016, e argumenta que
não haveria prova da edição de norma complementar pela Corte de origem
que modificasse tais regras ou. estabele esse preceito diferente em razão de
alguma peculiaridade local.
Todavia, as alegações da recorrida são insubsistentes, pois, a
despeito da previsão de que os acórdãos em processos de registro de
candidatura sejam publicados em sessão, ficou demonstrado nos autos,
mediante certidões revestidas de fé pública, que o aresto recorrido foi
efetivamente publicado no DJe de 5.12.2016, data que deve ser considerada
na contagem do prazo para a apresentação do recurso especial.
Com efeito, de acordo( com a certidão apresentada pela
recorrente, o julgamento do recurso eleitoral pelo Tribunal de origem ocorreu
em 28.11.2016, "data esta em que os acórdãos não eram mais publicados em
sessão neste Tribunal" (fi. 1.531). Tal informação é corroborada pela certidão
trazida aos autos pela própria recorrida à fl. 1.576, na qual se atesta que as
decisões do TRE/BA "foram publicadas em sessão até a proclamação dos
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eleitos do Município de Salvador que se deu em 28/10/2016, voltando, a partir
dessa data, a serem publicadas no Diário da Justiça eletrônico".
Assim, tendo sido publicado o acórdão recorrido no DJe de
5.12.2016, segunda-feira, conforme certidões às fis. 1.484 e fI. 1.531, o prazo
recursal se iniciou em 6.12.2016, terça4eira, e findaria em 8.12.2016, quintafeira, data na qual recaiu o feriado alusivo ao Dia da Justiça, prorrogando-se
para 9.12.2016, sexta-feira, dia em que foi protocolizado o apelo (fi. 1.486).
Diante disso, é forçoso reconhecer a tempestividade do
recurso especial.
Também são tempestivos os embargos de declaração de fis.
1.685-1.694, manejados em face do acórdão deste Tribunal Superior que deu
provimento a agravo regimental e determinou o fim do sobrestamento do
presente feito. O acórdão embargado foi publicado no DJe em 7.5.2018,
segunda-feira, conforme a certidão à f. 1.683, e o recurso integrativo foi
apresentado em 10.5.2018, quinta-feira (fi. 1.685), em petição eletrônica
assinada digitalmente por advogada habilitada nos autos (procuração à fi.
890).
Passo ao exame das aleações deduzidas no recurso especial.
Na espécie, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia deferiu o
registro de candidatura de loná Queiroz Nascimento ao cargo de prefeito do
Município de Camamu/BA, nos seguintes termos (fis. 1 .335v-1 .337v):
Com efeito, a matéria trázida à baila pertine à possibilidade da
condenação da primeira recorrente por abuso de poder econômico,
quando do julgamento, por éste Colegiado, de recurso interposto nos
autos da Ação de Impughação de Mandato Eletivo (Proc. n. 557/2008) ensejar a sua inelegibilidade, com fuicro no artigo 1°, 1, "d"
da Lei Complementar n° 64/90.
Ora, depreende-se da exegese literal do preceito que a condenação,
de que decorrem 08 (oito) anos de inelegibilidade, deve ser pro ferida
em sede de representaCões previstas no artigo 22 da Lei
Complementar n. 64/90 - enquanto demandas por meio das quais
resta possível combater o abuso de poder econômico e político
supostamente praticado por candidatos a cargo eletivo ou por
terceiros em seu benefício óu em benefício de partidos políticos.
Este, inclusive, o entendimento já firmado pelo próprio TSE, ao
determinar de que a inelegibilldade preconizada na alínea d do inciso
1 do art. 10 da LC n. 64/90, com as alterações promovidas pela LC n.
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135/2010, referese, apenas, à representação com base em Ação de
investigação Judicial Eleitoral - A1JE, de que trata o ad. 22 da Lei
Complementar n. 64/90, e não com base em Ação de Impugnação
de Mandato Eletivo - A/ME (TSE Respe n. 138/RN. Rei. Maria
Theresa Rocha de Assis Moura, DJE 23.03.2015; Respe n.
14348/PI, Rei. Min. Laurita Vaz. DJE 04.08.2014).
í

Corrobora o alegado, ainda, a circunstância de que as causas de
inelegibilidade, a ensejaliem objetiva limitação ao exercício da
capacidade eleitoral passiva, exprimem inegável restrição de direito,
pelo que juridicamente defesa a interpretação extensiva das normas
que as disciplinam, em ordem a alcançar hipóteses que não foram
explicitamente contempladaà pelo legislador. Na presente lide,
con quanto possa o tei+nõ "representa ção'Ç em determinadas
circunstâncias, ser utilizado em sentido lato para albergar toda e
qualquer ação eleitoral, esta, contudo, não deve ser a extensão
conferida à norma do ad. 1°, 1, d da LC n. 64/90, dada a natureza
restritiva do preceito.
Devidamente esposadas as razões de ordem jurídica, cumpre
ressaltar argumento outro, de ordem pragmática, igualmente
relevante. Neste particul&, partilho do entendimento de que a
distinção dos efeitos das condenações oriundas da procedência de
uma e outra demanda (AIJE e A/ME) exprime escolha acertada do
legislador, em manifestà prestígio à segurança jurídica e
manutenção da paz sociaL
No que conceme à alegação de que a primeira recorrente já estaria
elegível por ocasião da diploma ção, assiste razão à recorrente. Não
foi outro senão este o entendimento acolhido pelo TSE em recente
decisão, proferida em 14 10.2016, que reformou acórdão desse
Regional, sob o fundamento de que o termo ad quem para
apreciação, em juízo, das alterações fáticas ou jurídicas,
supeivenientes ao registro, que afastem a inelegibilidade é a data da
diploma ção, verbis:
Con forme asseverado, o TSE já tem sufragado o entendimento de
que a data da diploma ção constitui o prazo final para que sejam
aferidos os fatos supeivenientes ao registro e com aptidão para
afastar a inelegibilidade. Eis alguns precedentes:
Ora, em se considerando que o termo final da inelegibilidade da
primeira recorrente foi o dia 05.10.2016, esta, nos termos da decisão
supra, encontrar-se-á ele gível por ocasião da diploma ção, a ocorrer
em dezembro do corrente exercício. Trata-se, pois, de fato
superveniente advindo antes de procedida a diploma ção, enquanto
circunstância apta a ensejar o deferimento do seu registro.
E, no voto-vista proferido pelo Juiz José Edvaldo Rocha
Rotondano, consignou-se o seguinte (fis. 1.481-1.482):
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No decorrer da instrução prncessual foi travado debate acerca da
causa de inelegibilidade (condenação em AIME) que ensejou o
indeferimento do Registro de Candidatura da apelante.
A toda evidência, acertadamente, o voto de abertura apontou, na
espécie, a incidência da norma contida no art. 11, § 10 da Lei n.
9.504/97. Veja- sõ:
' 10. As cõndições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pediElode registro da candidatura, ressalvadas
as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro
que afastem a inelegibilidade'
Por reiteradas vezes, o Tribunal Superior Eleitoral, ao fazer a
intelecção da norma súsotranscrita, em conjunto com a Lei
Complementar n. 64/90, já consignou que quando o encerramento
do período de inelegibilidade se dá antes da diploma ção dos eleitos,
configura-se alteração superveniente ao registro, que autoriza o
certamista a participar do prélio eleitoral.
Nesse contexto, qüadra gizar que a llnha de entendimento traçada
pelo TSE deve ser observada também por esta Corte, haja vista o
art. 926 do Código de Processo Civil, que trata da necessidade dos
Tribunais uniformizarem sua jurisprudência, mantendo-a estável,
íntegra e coerente.
Ora, como a A/ME n. 5-57.2008.6.05.0078 diz respeito a condutas
praticadas no prálio ocorrido em 05.10.2008, tem-se que o termo
final da inelegibilidade de lbná Queiroz Nascimento se deu em cinco
de outubro do ano em curào, razão pela qual, à luz do art. 11, § 10
da Lei n. 9.504/97 - segundo exegese do Tribunal Superior Eleitoral
- o requerimento do registio de candidatura da recorrente/recorrida
deve ser deferido, nos termos em que formulado na primeira
instância.
Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que não incide a
causa de inelegibilidade prevista no art. 10, 1, d, da Lei Complementar 64/90 na
hipótese de condenação por abuso do poder econômico em ação de
impugnação de mandato eletivo, pois tal efeito somente adviria de decisão
condenatória no âmbito de ação de investigação judicial eleitoral.
Ademais, segundo a Corte Regional, o prazo da inelegibilidade
se exauriu em 5.10.2016, configurando-se fato superveniente ao registro e
anterior à diplomação, apto para afastar a restrição à capacidade eleitoral
passiva, nos termos do art. 11, § 10, da Lei 9.504/97.
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Nas contrarrazões apresentadas, a recorrida alega que
carecem de prequestionamento as i matérias alusivas ao princípio da
moralidade, à questão constitucional e aos demais temas tratados no recurso
especial, notadamente o art. 11, § 10, da Lei 9.504/97.
De fato, a suposta violação ao art. 14, § 90, da Constituição
Federal não foi objeto de discussão no Tribunal de origem, incidindo, quanto
ao ponto, o verbete da Súmula 72 do tribunal Superior Eleitoral, em razão da
ausência de prequestionamento.
A despeito disso, por4m, o recurso especial preenche os
requisitos de admissibilidade, pois aponta violação aos arts. 10, 1, d, da LC
64/90 e 11, § 10, da Lei 9.504/97, indicando as razões pelas quais esses
dispositivos teriam sido afrontados pelo acórdão recorrido.
Ademais, as matérias versadas nos citados preceitos legais
foram objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem, estando, assim,
devidamente prequestionadas.
Por outro lado, deve ser rejeitado o argumento, igualmente
deduzido em contrarrazões, de que não teria sido demonstrado o dissídio
jurisprudencial, em virtude da não apresentação do inteiro teor dos arestos
divergentes e da suposta ausência de comparação analítica dos julgados.
Com efeito, a divergênia foi comprovada com a citação do
número e das páginas do Diário da Justiça eletrônico em que foi publicado o
aresto apontado como paradigma (fi. 1.499). Em hipótese semelhante, este
Tribunal Superior já decidiu que "a configuração do dissídio jurisprudencial não
exige que o recurso venha acompanhado do inteiro teor dos acórdãos tido[s]
como divergentes" (AgR-REspe 28.018, reI. Mm. Ricardo Lewandowski, DJe de
6.8.2009). No mesmo sentido: AgR-REspe 699-33, rei. Mm. Dias Toifoli, DJe
de 19.6.2013.
Além disso, o cotejo analítico realizado pela recorrente permite
aferir, com clareza, que, no caso apontado como paradigma (RO 296-59), este
Tribunal Superior assentou que a causa de inelegibilidade da alínea d pode
incidir em caso de condenação por abuso do poder econômico, sucedida em
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ação de impugnação de mandato eIetiyo e, no caso em exame, a Corte de
origem entendeu de forma contrária à tese firmada no citado precedente.
Desse modo, o recurso especial merece conhecimento.
A recorrente alega violação ao art. 10, 1, d, da LC 64/90 e
divergência jurisprudencial, sob .0 argumento de que a inelegibilidade prevista
no citado dispositivo legal deve incidir, sobre os condenados por abuso do
poder econômico em decisão proferida em ação de investigação judicial
eleitoral ou em ação de impugnação de rriandato eletivo.
Sustenta que a. condenação da recorrida por abuso do poder
econômico demonstra que ela não preenche o requisito de moralidade para o
exercício de mandato eletivo e tem vida pregressa incompatível com o munus
público.
È certo que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal
Superior firmada para as Eleições de 2010, "a hipótese da alínea d do inciso 1
do artigo 11 da Lei Complementar n° 64/90, modificada pela Lei Complementar
n° 135/2010, refere-se exclusivamente ârepresentação de que trata o artigo 22
da Lei das Inelegibilidades" (RO 312-94, rei. Min. Hamilton Carvalhido,
PSESS em 30.9.2010).
No mesmo sentido: "Para que haja a incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1,1, d, da LC n° 64/90, a condenação por abuso
deve ser reconhecida pela Justiça Eleitoral por meio da representação de que
trata o art. 22 da LC n° 64/90, não ináidindo quando pro ferida em sede de
recurso contra expedição de diploma àu ação de impugnação a mandato
eletivo, hipótese dos autos" (RO 3714-50, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJe de
15.4.2011).
Para as Eleições de 2012, esta Corte Superior reafirmou tal
entendimento, consignando que a causade inelegibilidade prevista na alínea d
somente se aplicava no caso de condenação por abuso do poder econômico
sucedida em ação de investigação judicial eleitoral, não sendo apta para esse
fim a decisão condenatória proferida em ação de impugnação de mandato
eletivo, in verbis:

ír:
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AGRAVO REGIMENTAL., RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. VEREADOR.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. A/ME. INELEGIBILIDADE. ARI 1°, 1, d, LC N° 64/90.
DESPROVIMENTO.
Segundo entendimento consolidado desta Corte, a condenação
por abuso de poder deve ser reconhecida pela Justiça Eleitoral por
meio da representação de que trata o artigo 22 da LC n° 64/90, qual
seja, ação de investigação judicial eleitoral, e não ação de
impugnação de mandato eletivo.
O agravado fõi condenado por abuso do poder econômico
em ação de impugnação de mandato eletivo, o que afasta a
inelegibilidade do art. 111, 1, d, da LC n° 64/90.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe 641-18, rei.
21.11.2012, grifo.nosso.)

Mm.

Luciana Lóssio, PSESS em

ELEIÇÃO 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INELEGIBILIDADE.
ALÍNEAS d E h DO INCISÓ t DO ARTT, 1° DA LC N° 64/90, COM AS
ALTERAÇÕES DA LC N0 135/2010. PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSUBSISTÉNCIA DA CONDENAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUEST!ONAMENTO. AUSÉNCIA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
REGIONAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART.
275, II, DO CE. AUSÉNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ.
DESPROVIMENTO.

Consigna o acórdão recorrido que não incide a hipótese de
inelegibilidade previstas nó artigo 1°, inciso 1, alínea d, porque o
processo foi extinto sem resolução de mérito pelo Regional, "por
ausência supeiveniente de interesse recursal, diante da expiração
dos mandatos impugnados, com a posse dos candidatos eleitos em
2008, e do transcurso do p1azo de 03 (três) anos de inelegibilidade'
Mesmo que houvesse condenação do Recorrido, esta seria
em âmbito de ação de impugnação a mandato eletivo (AIME),
que não tem o condão de gerar a inelegibilidade prevista na
alínea d do inciso 1 do art. 10 da LC n°64/90, modificada pela LC
n° 135/2010, o que está em consonância com o entendimento
firmado por esta Corte (AgR-REspe n° 641-18/MG, ReI. Ministra
LUCIANA LOSSIO, publicado na sessão de 21.11.2012).
7. Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe 526-58, rei. Mm. Laurita Vaz, DJe de 6.3.2013, grifo
nosso.)
Contudo, no julgamento do REspe 10-62, também alusivo ao
pleito de 2012, este Tribunal Superior sinalizou a necessidade de mudança,
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para o próximo pleito, do entendimento até então vigente, embora tenha, por
força do princípio da segurança juídica, aplicado no caso concreto a
orientação segundo a qual a condenaçào por abuso do poder econômico em
ação de impugnação de mandato eletivo não atrairia a inelegibilidade prevista
na alínea d.
Eis a ementa do citado acórdão:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ABUSO DE
PODER ECONÔMICO EM ÂMBITO DE AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE MANDATO ELETIVO. ARTIGO 1°, 1, d, DA LC N° 64/90, COM
NOVA REDAÇÃO DADA PELA LC N° 135/2010. NÃO INCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA SEGURÂNÇA JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
Esta Corte firmou o entendimento de que as novas disposições
introduzidas pela LC n° 135/2010 incidem de imediato sobre as
hipóteses nela cóntempladas, ainda que o fato seja anterior à sua
entrada em vigor, pois as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento dai formalização do pedido de registro da
candidatura.
A inelegibilidade preconizada na alínea d do inciso 1 do art.
1.0 da LC n° 64190, com as alterações promovidas pela LC n°
135/2010, refere-se apenas à "representação" - Ação de
Investigação Judicial EleltoraliAIJE - de que trata o art. 22 da
Lei de Inelegibilidades, enão à ação de impugnação de mandato
eletivo. Precedentes.
A condenação do candidato por abuso de poder econômico em
âmbito de ação de impúgnação de mandado eletivo, tal como
ocorreu na hipótese dos autos, não tem o condão de atrair a
hipótese de inelegibilidade prevista pela indigitada alínea d.
A aplicação de entendimento diverso, por força do respeito
devido ao princípio da segurança jurídica, somente poderá se
dar no tocante a processos atinentes ao próximo pleito eleitoral
Recurso especial provico para deferir o registro do Recorrente ao
cargo de prefeito.

(REspe 10-62, redatora para o acórdão Min. Laurita Vaz, DJe de
10.10.2013, grifo nosso.)
A mudança de orientação sinalizada no referido aresto

efetivamente ocorreu no tocante aos féitos atinentes às Eleições de 2014,
passando a jurisprudência deste Tribunal Superior a entender que a causa de
inelegibilidade prevista no art. 10, 1, d, da LC 64/90 incide no caso de
condenação por abuso de poder ecdnômico imposta tanto em ação de
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investigação judicial eleitoral quanto em, ação de impugnação de mandato
eletivo, conforme se verifica da ementa' do seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL.
RECURSOS ORDINÁRIOS. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. INCIDÊNCIA NAS INELEGIBILIDADES REFERIDAS
NO ART. V', INCISO 1, ALÍNEAS d E g, DA LEI COMPLEMENTAR
N° 64/1990.

Recurso do candidato. 1 , Na causa de inelegibilidade do art. 1",
inciso 1, alínea d, da LC n° 64/90 incidem os condenados por
abuso em ação de investigação judicial eleitoral e em ação de
impugnação de mandato eletivo. Com base na compreensão do
princípio da isonomla, não há fator razoável de diferenciação
para concluir que está! ihelegível o cidadão condenado por
abuso de poder econômico nas eleições de 2008 em AIJE,
enquanto está elegível aquele condenado também por abuso de
poder no mesmo pleito, porém em AIME, pois ambas as ações
têm o abuso como causa de pedir, tramitam sob o mesmo
procedimento (art. 22 da LC n° 64/90) e acarretam idêntica
consequência jurídica - cassação de registro e de diploma -,
desde que o abuso sejagrave o suficiente para ensejar a severa
sanção.
Não se trata de interpretar extensivamente norma restritiva de
direito, como são as caúsas de inelegibilidades, mas buscar a
interpretação lógica da ndrma, visando à harmonia do sistema de
inelegibilidades e evitandó eventuais contradições jurídicas, com
base nos valores previstos no art. 14, § 90, da CF/88.
Tanto a ação de investigação judicial eleitoral quanto a ação
de impugnação de mandato eletivo buscam tutelar justamente a
normalidade e legitimidade do pleito contra o abuso de poder
econômico assim reconhecido pela Justiça Eleitoral, razão pela
qual as condenações por abuso nessas ações podem acarretar
a causa de inelegibilidade referida no art. 10, inciso 1, alínea d,
daLCn°64/90.

Recurso ordinário do candidato provido, para afastar a
incidência da alínea d do inciso 1, do artigo 10 da LC n°64/1990.
Determinação de retomo c$os autos à Corte de origem, para análise
dos requisitos da alínea g do mesmo artigo, nos termos da
fundamentação acolhida pela maioria.
(RO 296-59, rei. Mm. Gilmar Mendes, DJe de 29.9.2016, grifo
nosso.)

1

A ementa transcrita está de acordo com a correção determinada por este Tribunal Superior no acórdão atinente aos
ED-RO 296-59, rei. Mm. Rosa Weber, OJe de 13.11.2017, os quais foram parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos, para sanar contradição na ementa do arestó embargado e para adequar o dispositivo do julgado à
decisão proferida.
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Para melhor elucidação: da questão, transcrevo trecho do voto
condutor proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgado acima citado:
A questão controvertida é, saber se na causa de inelegibilidade do
art. 1,inciso 1, alínea d, da LC n° 64/1990 incidem os condenados
por abuso de poder em AME ou apenas os condenados por abuso
de poder econômico em AIJE.
No julgamento do REspe a0 10-621BA, redatora para o acórdão Mm.
Laurita Vaz, o TSE conclÚiu que «a inelegibilidade preconizada na
alínea d do inciso / do aj't. 10 da LC n° 64/90, com as alterações
promovidas pela LC n° 135/2Õ10, refere-se apenas à 'representação'
- Ação de Investigação Judicial EleitorallA/JE - de que trata o art. 22
da Lei de Inale gibilidades, e não à ação de impugnação de mandato
eletivo'
Contudo, naquela assentada, ministros do TSE sinalizaram a
necessidade de se alterar aquele entendimento para a eleição de
2014, como o Ministro Dias Toifoli, nos seguintes termos:
Em relação à aplicàção da alínea d, as preocupações são
extremamente relevantes, mas me ponho nessa dificuldade de
uma jurisprudência formada que sinaliza àqueles que querem
ser candidatos a possibilidade de disputarem o pleito. Isso
implica, muitas vezes, renúncias de cargos públicos, de
secretarias, de órgãos, todos elencados na Lei Complementar
no 64/90, para se arriscarem a disputar o pleito.
Para efetivar essas rênúncias, evidentemente, o cidadão avalia
a jurisprudência da córte eleitoral sobre a possibilidade ou não
de disputar o cargo. Por isso afirmo - já sinalizando àqueles
que vierem a se arriScar no ano que vem à eleição - que a
partir do ano que vem, sinto-me absolutamente liberado a
aplicar o entendimento da Ministra Nancy Andrighi e entender
que a condenação em AIME também pode ser objeto da alínea
d da Lei Complementar no 64/90.
A Ministra Nancy Andrighi, vencida na oportunidade, assim decidiu a
controvérsia:
Ouso discordar do respeitável precedente porque a única
diferença que se vislumbra entre a representação eleitoral do
art. 22 da LC 64/90, comumente denominada ação de
investigação judicial eleitoral (AIJE), e a ação de impugnação
de mandato eletivo (AIME) refere-se ao prazo para o
ajuizamento.
Enquanto a primeira (AIJE) visa à apuração do abuso de poder
até o momento da diplomação, a segunda (AIME) se destina à
apuração de práticas igualmente abusivas a partir da
diplomação [...].
No mais, a ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) e a
ação de impugnação' de mandato eletivo (AIME) afiguram-se
idênticas.
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Sob o aspecto material - elemento que realmente importa para
a configuração da inelegibilidade prevista no art. 1°, 1, d, da LC
64/90 -, ambas as ações se destinam à apuração do mesmo
ilícito eleitoral, qual seja, o abuso de poder.
De todo exposto, conclui-se que não há fundamento lógico
para se tratar de forma diferente o candidato condenado por
abuso de poder em sede de AIJE daquele condenado em sede
de AIME, pois todos incorreram no mesmo ilícito eleitoral.
No ponto, vale ressáltar que ambos os candidatos incidem na
modalidade de ilícito de maior reprovabilidade, sob o ponto de
vista estritamente eleitoral, visto que o abuso de poder
somente se perfaz mediante conduta extremamente grave,
cuja potencialidade lesiva se revela apta ao desequilíbrio do
pleito.
Com efeito, com base na compreensão do princípio da isonomia, não
verifico fator razoável de diferenciação para concluir que está
inelegível o cidadão condenado por abuso de poder econômico, nas
eleições de 2008, em AIJE, enquanto está elegível aquele
condenado também por abuso de poder no mesmo pleito, porém em
AIME, pois, como se sabe, ambas as ações têm o abuso como
causa de pedir, tramitam no mesmo procedimento (art. 22 da LC n°
64/90) e acarretam idêntica consequência jurídica - cassação de
registro e de diploma - désde que o abuso seja grave o suficiente
para ensejar a severa sanção.
Não se trata, portanto, de interpretar extensivamente norma restritiva
de direito, como são as causas de inelegibilidades, mas buscar a
interpretação lógica da nôrma, visando à harmonia do sistema de
inelegibilidades e evitando eventuais contradições jurídicas,
mormente quando se sabe que, nos termos do art. 14, § 90, da
CF/88,

Art. 14. [ ... ]
§ 90 Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de
proteger a probidade administrativa, a moralidade para
exercício de mandato, considerada a vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleicões
contra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, õargo ou emprego na administração direta
ou indireta. (Grifos nossos)
De fato, tanto a ação de investigação judicial eleitoral quanto a ação
de impugnação de mandato eletivo buscam tutelar justamente a
normalidade e legitimidade do pleito contra o abuso de poder
econômico assim reconhecido pela Justiça Eleitoral, razão pela qual
as condenações por abuso nessas ações podem acarretar a causa
de inelegibilidade prevista no art. 11, inciso 1, alínea d, da LC n°
64/90.

Ademais, no tocante às Eleições de 2016, destaca-se o
acórdão proferido no REspe 196-50, no! qual esta Corte Superior reafirmou a
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superação do entendimento anterior açerca da matéria e salientou que este
Tribunal passou a admitir a incidência da inelegibilidade do art. l, 1, d, da LC
64/90 em relação aos condenados pôr abuso de poder tanto em ação de
investigação judicial eleitoral quanto em ação de impugnação de mandato
eletivo. O acórdão ficou assim ementadó:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO ELEITO AO
CARGO DE PREFEITO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE PREVISTAS NO ART. 1, d Ej,
DA LC N° 64/90. CONDENAÇÃO À CASSAÇÃO DE MANDATO EM
AIME. DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. ART 93
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ART 275 DO CÓDIGO
ELEITORAL E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE VIOLA CÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SUPERA ÇÃO DE
ENTENDIMENTO PELO TSE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA
DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. l, 1, d, da LC N°
64/90 PARA OS CONDENADOS EM AIME. ABUSO DE PODER E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE $UFRÁGIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
ESPECÍFICA, NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, DE ELEMENTOS
APTOS A CONFIGURAR PARTICIPAÇÃO OU COAUTORIA DO
VICE-PREFEITO NA PRÁTICA DOS ILÍCITOS. RECURSOS
PROVIDOS.
Não se verifica a divergência jurisprudencial quando o
entendimento constante dos acórdãos paradigmas já se encontra
superado por esta Corte Superior.
"Com base na compreensão do princípio da isonomia, não há
fator razoável de diferenci ação para concluir que está inelegível o
cidadão condenado por abuso de poder econômico nas eleições de
2008 em AIJE, enquanto Éstá elegível aquele condenado também
por abuso de poder no mesmo pleito, porém em AIME, pois ambas
as ações têm o abuso corno causa de pedir, tramitam sob o mesmo
procedimento (art. 22 da LC n° 64/90) e acarretam idêntica
consequência jurídica - caèsação de registro e de diploma -, desde
que o abuso seja grave o suficiente para ensejar a severa sanção"
(RO n° 296-59/SC, ReI.Mini Gilmar Mendes, DJe de 29.9.2016).
10. Recursos aos quais se dá provimento.
(REspe 196-50, rei. Mi Luiz Fux, PSESS em 13.12.2016, grifo
nosso.)
Portanto, na linha da jurisprudência desta Corte Superior,
aplicável às Eleições de 2016, a causa de inelegibilidade prevista na alínea d
do inciso 1 do art. 10 da LC 64190 incide sobre os condenados por abuso do
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poder econômico tanto em ação de investigação judicial eleitoral quanto em
ação de impugnação de mandato eletivo.
E, na espécie, conforme consignado no acórdão regional, a
candidata recorrida foi condenada em sede de ação de impugnação de
mandato eletivo, pela prática de abuso do poder econômico nas Eleições de
2008, de modo que incide na hipótesé de inelegibilidade descrita no art. l, 1,
d, da LC 64/90.
De outra parte, a recõrrente alega que o aresto regional
afrontou o art. 11, § 10, da Lei 9.504/97 bem como contrariou a jurisprudência
desta Corte, ao entender que o encerramento do prazo da inelegibilidade em
5.10.2016 configuraria fato superveniente ao registro de candidatura apto a
afastar a restrição, uma vez que o impedimento à capacidade eleitoral passiva
previsto na alínea d do art. 1, 1, da LC 64/90 estava a produzir efeitos na data
do pleito (2.10.2016).
A questão alusiva ao término do prazo de oito anos da
indigitada causa de inelegibilidade foi trátada no julgamento do REspe 283-41,
da relatoria da Ministra Luciana Lóssio, PSESS em 19.12.2016, prevalecendo
entendimento, firmado no voto divergente do Ministro Luiz Fux, no sentido de
não ser possível considerar fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade
mero transcurso do prazo após as eleições. O acórdão, no que interessa ao
deslinde da controvérsia, ficou assim ementado:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDA TURA. PREFEITÔ. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO NA
ORIGEM. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE PREVISTAS NO
ART. 1°, 1, D E H, DA LC N° 64/90. CONDENAÇÃO POR ABUSO DE
PODER COMETIDO NA CONDIÇÃO DE DETENTOR DE CARGO
ELETIVO. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE POR TRÊS
ANOS. ELEIÇÃO DE 2008. APLICABILIDADE DOS PRAZOS
PREVISTOS NA LC N° 135/2010. ART. 22, XIV, QUE REPRODUZ
NO RITO PROCEDIMENTAL DA AIJE A HIPÓTESE VERSADA NO
ART. 1°, INCISO 1, ALÍNEA D, DA LC N° 64/90. INCIDÊNCIA DO
ENTENDIMENTO DO STÈ NAS ADCS NOS 29 E 30. EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. EXAURIMENTO DO PRAZO DA
INELEGIBILIDADE APÓS A ELEIÇÃO. RESSALVA CONTIDA NO
ART 11, § 10, DA LEI DAS ELEIÇÕES. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
1...]
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O art. 11, . 10, da Lei das Eleições, em sua exegese mais
adequada, não alberga a hipótese de decurso do prazo de
inelegibilidade ocorrido após a eleição e antes da diploma ção
como alteração fático-jurídica que afaste a inelegibilidade.
O ad. 11, § 10, da' Lei n° 9.504/97, em sua primeira parte,
estabelece que as condições de ele gibilldade e as causas de
inelegibilidade devem ser: aferidas no momento da formalização do
pedido de registro da candidatura, por serem requisitos
imprescindíveis ao exercício do ius honorum, Le., ao direito de
concorrer a cargos eletivqs e eleger-se, não se confundindo com os
requisitos essenciais à diploma ção ou à investidura no cargo eletivo
(posse).
A análise sistêmica do processo eleitoral demonstra que a data
do pleito é o marco em tàmo do qual orbitam os demais institutos
eleitorais, e.g., o prazo dé domicílio eleitoral para concorrer; o prazo
de filiação partidária; o prazo para o partido registrado no TSE
participar da eleição; os prazos de desincompatibilização; o prazo de
substituição de candidatós; o prazo de preenchimento das vagas
remanescentes; os prazos de publicação das relações dos
candidatos/partidos; os prazos de impedimentos; os prazos de
condutas vedadas; os prazos da propaganda eleitoral; os prazos de
organização e administração do processo eleitoral; e os prazos de
publicação de atos partidários, além do marco de incidência do
princípio constitucional da bnualidade.
O candidato deve preéncher as condições de elegibilidade e não
incidir nas causas de inelegibilidade no momento em que se realiza o
ato para o qual tais pressupostos são exigidos, qual seja, no dia da
própria eleição, raciocíniõ que vem orientando as decisões desta
Corte Eleitoral hâ mais de uma década (Precedente: REspe n°
18847/MG, ReI. Min. Femàndo Neves, PSESS de 24.10.2000).
A ressalva cõntida nà parte final do ad. 11, § 10, da Lei das
Eleições alberga essas hipóteses de suspensão ou anulação da
causa constitutiva (substrato fático-jurídico) da inelegibilidade,
revelando-se inidônea a proteger o candidato que passa o dia da
eleição inelegível com bàse em suporte íntegro e perfeito, cujo
conteúdo eficacial encontra-se acobertado pela coisa julgada. O
mero exaurimento do prazo após a eleição não desconstitui e
nem suspende o obsÈáculo ao ius honorum que aquele
substrato atraía no dia da eleição, ocorrendo, após essa data,
apenas o exaurimento de seus efeitos (Súmula n° 70 TSE: "O
encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição
constitui fato supeiveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos
do ad. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97").
16 Recurso especial desprovido.
(REspe 283-41, redator para o acórdão Min. Luiz Fux, PSESS em
19.12.2016, grifo nosso.)
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O entendimento firmado no precedente acima indicado foi
reiterado por este Tribunal Superior em recentes julgados, cujos acórdãos
ficaram assim ementados:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO (COLIGAÇÃO POR AMOR
A MANGARA TIBA - PPS/PDT/PRB/PR/PTC/PTB/PMB/PRP/PROS/
PMDB). DEFERIDO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1°, 1, D, DA LC N°
6411990. INCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RETROSPECTIVIDADE DA LC N° 13512010.
Consoante reafirmado ao julgamento do REspe n° 145-89/RN,
designado redator para o acórdão o Min. Luiz Fux, em sessão de
22.5.2018, "a ressalva coÁtida na parte final do art. 11, § 10, da Lei
das Eleições alberga hipóteses de suspensão ou anulação da causa
constitutiva (substrato fático-jurídico) da inelegibilidade, revelando-se
inidônea a proteger o candidato que passa o dia da eleição inelegível
com base em suporte íÁtegro e perfeito, cujo conteúdo eficacial
encontra-se acobertado pela coisa julgada. O mero exaurimento do
prazo após a eleição não :desconstitui e nem suspende o obstáculo
ao ius honorum que aquele substrato atraía no dia da eleição,
ocorrendo, após essa data, apenas o exaurimento de seus efeitos
(Súmula n° 70 do TSE: 'O encerramento do prazo de inelegibilidade
antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a
inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei n°9.504/97)."
Na hipótese, o recorrido foi condenado, em decisão colegiada,
por abuso de poder em A/dE relativa ao pleito de 2008, ocorrida em
5 de outubro daquele ano.
A teor da Súmula n° 19 do TSE: "o prazo de inelegibilidade
decorrente da condena çãopor abuso de poder econômico ou político
tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia
de igual número no oitavo ano seguinte (art. 22, XIV, da LC n°
64/1990)"
Assim, realizado o último pleito no dia 2.10.2016 e esgotado o
prazo da inelegibilidade em data posterior 5.10.2016), inafastável a
incidência da alínea d do inciso / do art. 10 da LC n° 64/1990.
Conclusão
Recurso especial do Ministério Público Eleitoral não conhecido e
recurso especial da Coligação pra Frente Mangaratiba conhecido e
provido para indeferir o registro de candidatura de Aarão de Moura
Brito Neto.
Comunicação imediata ao Tribunal de origem, visando à realização
de novo pleito majoritário no Município de MangaratibafRJ, após a
publicação do acórdão, nos termos do art. 224, § 30, do Código
Eleitoral, incluído pela Lei n° 13.165/2015, na linha da jurisprudência
do TSE.
(REspe 234-21, rei. Mm. Rosa Weber, DJe de 26.6.2018.)
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ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADORA ELEITA. AIJE.
ABUSO DO PODER. FATÕS OCORRIDOS NAS ELEIÇÕES DE
2008 .ART. 1,1, D, DA LC N° 64/90, COM REDAÇÃO CONFERIDA
PELA LC N° 13512010. RETROATIVIDADE INAUTÊNTICA.
TRANSCURSO DO PRAZO DE 8 (OITO) ANOS APÓS A DATA DA
ELEIÇÃO. ART. 11, § 10, DA LEI DAS ELEIÇÕES. INAPLICÁVEL.
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

O apelo especial confronta a jurisprudência dominante deste
Tribunal ([art.]36, § 60, doRITSE) no sentido de que o art. 11, § 10,
da Lei das Eleições não a range a hipótese de decurso do prazo de
inelegibilidade ocorrido após a eleição e antes da diploma ção como
alteração fática-jurídica que afasta a ine[ie]gibiiidade, porquanto o
mero exaurimento do prázo após a eleição não desconstitui nem
suspende a causa que restringia o ius honorum no dia da eleição.
Precedentes.
Desse modo, a condenação da ora agravante por abuso do
poder, relativa a fatos ocorndos durante as eleições de 2008, tomoua inelegível para o pIeito realizado no dia 2.10.2016, visto que o
óbice do ad. 10, 1, d, da LC n° 64/90, com as alterações da LC n°
135/2010, somente se ëncerrou no dia 5.10.2016 (Súmula no
l9rrSE,).
6. Agravo regimental desptovido.
(AgR-REspe 174-27, rei. tIin. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
de 6.6.2018.)
ELEIÇÕES DE 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS.
CANDIDATURA. PREFEITA ELEITA.
REGISTRO DE
CONDENAÇÃO. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO.
INELEGIBILIDADE. ART.. 10, 1, O, DA LC 64/90. APLICAÇÃO.
FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LC 135/2010.
EXAURIMENTO DO PRAZO. DATA POSTERIOR AO PLEITO.
FATO SUPERVENIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

No REspe 283-4 1, réd. para o acórdão Mm. Luiz Fux, cujo
julgamento se encerrou em 19.12.2016, este Tribuna!, por maioria,
firmou o entendimento de que não é possível considerar fato
superveniente apto a afastar a inelegibilidade o mero transcurso do
prazo ocorrido após as eleições.
Na espécie, o exaurirnento do prazo de inelegibilidade ocorreu
em 5.10.2016, três dias após as eleições reallzadas no referido ano,
de modo que não é possível afastar a incidência do óbice à
candidatura da recorrida Rosani Terezinha Pires da Costa Donadon
no pleito de 2016, devendoo seu registro ser indeferido.
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Recursos especiais aosjuais se dá provimento para indeferir o
registro de candidatura de Rosani Terezinha Pires da Costa
Donadon.
(REspe 256-51, rei. Min. Admar Gonzaga, DJe de 27.4.2018.)

Na espécie, o exaurimento do prazo da inelegibilidade ocorreu
em 5.10.2016, após as eleições realizadas no referido ano, de forma que não é
possível afastar a incidência do óbice à candidatura com base no art. 11, § 10,
da Lei 9.504/97.
Ademais, conforme assinalado pelo eminente Ministro
Henrique Neves da Silva no julgamento do citado REspe 283-41, "o voto do
Ministro Luiz Fux traz uma definição perfeita: o que se considera como fato
supetveniente que afasta a inelegibilidade após a data da eleição é o fato que
retira a condenação, por exemplo, que gerou a inelegibilidade. É algo que
desconstitui a base fática a partir da inelegibilidade aferida".
Desse modo, o transcurso de prazo não se equipara a fato
superveniente para efeito de afastamento da inelegibilidade.
Ainda quanto ao ponto, anoto que é insubsistente o argumento
deduzido nas contrarrazões de que a ampliação do prazo de inelegibilidade
além do tempo pretendido pela norma não se compatibilizaria com os
princípios da isonomia e da segurança jurídica, violando, assim, os arts. 50,
caput, XXXVI, e 14, § 90, da Constituiçãc da República.
Muito pelo contrário, a interpretação que a recorrida pretende
fazer prevalecer implicaria indevida redução do prazo de inelegibilidade
estabelecido em lei complementar que tem fundamento nos relevantes bens
jurídicos descritos no § 90 do art. 14 da Constituição da República, e
acarretaria afronta ao princípio da iisonomia em relação às pessoas
condenadas por abuso de poder que tiverem cumprido integralmente o período
de restrição à capacidade eleitoral passiva.
Na verdade, o cerne do árgumento lançado nas contrarrazões
da recorrida vai de encontro a orientação há muito consolidada nesta Corte,
acerca do término do prazo de inelegibilidade de que trata o art. 1, 1, d, da lei
Complementar 64190 no dia exato do oitavo ano subsequente à eleição. Tal
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orientação está cristalizada no verbete sumuiar 1 9ITSE2 e nos precedentes
abaixo citados:
CONSULTA. LEI COMPLEMENTAR N° 135/2010. APLICAÇÃO
RETROATIVA. ALÍNEA Ç. TSE. MANIFESTAÇÃO. EXISTÊNCIA.
CONTAGEM DE PRAZO TERMO INICIAL E FINAL. DATA DAS
ELEIÇÕES. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para ser conhecida a consulta pressupõe uma dúvida plausível
quanto ao alcance do preceito legaL
O prazo de inelegibilidáde de 8 (oito) anos previsto na alínea d do
inciso / do art. 10 da LC n°164/90 deve ter início na data da eleição do
ano da condenação por ábuso de poder, expirando no dia de igual
número de início do oitavó ano subsequente, como disciplina o art.
132, § 3° do Código CMII, seguindo a mesma regra estabelecida
'
para a alínea
j do mesmo dispositivo legal, nos moldes do que
decidido no julgamento dolREspe n° 74-27 (Fênix/PR) e do REspe n°
93-08 (Manacapuru/AM).
Consulta conhecida somente em parte.
(Cta n° 433-44, rei. Mml. Luciana Lóssio, RJTSE - Revista de
jurisprudência do TSE, Volúme 25, Tomo 3, Data 29.5.2014.)
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONTAGEM DO PRAZO. ART. 1°, 1, J, DA LC N°
64/90. TRANSCURSO LO PRAZO. ALTERAÇÃO JURÍDICA
SUPERVENIENTE. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. 1. O prazo
de inelegibilidade de 8 (oito)
anos previsto na alínea j do inciso 1 do art. 10 da LC n° 64/90 deve
ser contado da data da eleição, como disciplina o art. 132, § 3°, do
Código Civil, expirando no dia de igual número de início. 2.
Considera-se alteração jurídica supetveniente, enquadrável na
ressalva do art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97, o transcurso do prazo
de inelegibilidade verificado até a data do pleito, o qual, por se tratar
de evento futuro e certo, é passível de reconhecimento na data do
pedido de registro do candIdato. 3. Recurso especial provido.
(REspe n° 74-27, rei. Min. Laurita Vaz, PSESS de 9.10.2012.)
Portanto, se há alguma aleatoriedade na cessação do prazo de
inelegibilidade, ela é de origem, decorre da própria forma de contagem "dia a
dia" que acabou consagrada na jurisprudência deste Tribunal Superior, seja
para afastá-la, seja para reconhecê-la. O que não se admite, no presente
caso e tantos outros julgados por eéta Corte a partir do julgamento do
REspe 283-41, cuja redação do acórdão foi atribuída ao Mm. Luiz Fux, é

2

Enunciado 1 9ITSE: "O prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou político
tem início no dia da eleição em que este se verificou e findá no dia de igual número no oitavo ano seguinte (art 22,
XIV, da LC n°64/1990)".
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que o prazo da inelegibilidade decorrente de condenação judicial
transitada em julgado seja diminuído e os efeitos da sentença adrede
conhecidos restem frustrados, em rázão de evento que invariavelmente
ocorrerá, qual seja: o transcurso dos c itos anos, de acordo com o método
de contagem "dia a dia", antes da datá da diplomação.
Nesse sentido, a elimináção da aleatoriedade, na linha do que
preconiza a recorrida, somente seria possível com o retorno do entendimento
que já foi prevalecente nesta • Corte!, no sentido de que "a causa de
inelegibilidade prevista na alínea d do inciso 1 do art. 10 da Lei Complementar
n° 64/90 incide a partir da eleição da qual resultou a respectiva condenação
até o final dos 8 (oito) anos seguintes, independentemente da data em que
se realizar a eleição" (REspe 165-12, reI. Mm. Arnaldo Versiani, PSESS em
25.9.2012, grifo nosso), o que decerto não atenderia à sua pretensão recursal.
Destaco, ainda a respeito desse ponto, que o conhecimento
desse tema, já em sede de recurso especial, não constitui nenhuma supressão
de instância, visto que o provimento jurisdicional na origem foi favorável à
recorrida, com o deferimento de seu registro.
Nessas situações a jurisprudência desta Corte tem
reconhecido a ausência de interesse de recorrer de forma autônoma, podendo
a parte se valer do recurso adesivo ou suscitar a matéria em sede de
contrarrazões3, como ocorreu na espécié.
É de se dizer: se a parte não sucumbente na origem
vislumbrava alguma possibilidade de provimento do recurso especial em
contrariedade à sua pretensão de manter deferido o registro de candidatura,
deveria interpor recurso adesivo ou susóitar a matéria relevante em sede de
contrarrazões, hipótese em que, em se tratando de matéria eminentemente de
direito (como se verifica na espécie), caLe a esta Corte Superior se manifestar
desde logo.

Confiram-se, entre outros: REspe 64-40, rei. Mm. Henrique Neves, PSESS em 10.12.2016; REspe 10-19, redator
para o acórdão Min. Gilmar Mendes, OJe de 23. 5.2016; e REspe 201-61, redator para o acórdão Mm. Dias Toffoii,
DJede 19.12.2013.
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No caso, reitere-se: a suposta aleatoriedade na cessação do
prazo decorre da própria sistemática decontagem de prazo, que privilegia ojus
honorum, quando esse prazo cessa antes da eleição, e também a higidez do
pleito e a efetividade da jurisdição, quando o prazo de inelegibilidade
transcorre após o pleito. Trata-se de um critério exato, preciso, que não
amplia nem diminui inadvertidamente o prazo de inelegibilidade. No dia
seguinte à data em que completoS oito anos da eleição em que se
verificou o ilícito, estará o cidadão élegível, não obstante a matéria não
possa ser alegada como fato superveniente, nos termos do art. II, § 10,
da Lei 9.504197 e conforme jurisprudência firmada para as Eleições de
2016.
Ressalto, por outro lado, que não há nada a prover em relação
aos documentos encaminhados a esta Corte Superior pelo TRE/BA, oriundos
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, nos quais se noticia o
restabelecimento dos efeitos da Rêsolução TCE/BA 134/2015 - que
desaprovou contas de convênio prestadas pela recorrida - e se informa o
indeferimento de pedido cautelar que visava conferir efeito suspensivo à citada
resolução, formulado no âmbito da Corte de Contas.
Com efeito, tais documentos estão relacionados com a
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 10, 1, g, da LC 64/90, a qual não foi
objeto do acórdão regional, não sendo pôssível, na instância especial, o exame
da matéria.
De outra parte, verifica-se que, tendo sido analisado o mérito
do recurso especial, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos
pela candidata recorrida em desfavor do acórdão desta Corte Superior que deu
provimento ao agravo regimental da Coligação Trabalho e Compromisso, a fim
de fazer cessar o sobrestamento do presente feito.
Por fim, anoto que o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o
indeferimento do registro do candidato mais votado para o cargo de prefeito
municipal acarreta a realização de nôva eleição, independentemente do
trânsito em julgado da decisão.
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No julgamento dos ED-REspe 139-25, rei. Min. Henrique
Neves da Silva, PSESS em 28.11.2016, esta Corte Superior declarou
incidentalmente a inconstitucionalidad da expressão "após o trânsito em
julgado", contida no § 30 do art. 224 do código Eleitoral, na redação dada pela
Lei 13.165/2015, e deliberou que, nos processos de registro de candidatura em
que haja o indeferimento do registro do candidato mais votado, a execução da
decisão e a convocação de novas eleições devem ocorrer, em regra, após
análise do feito pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Tal orientação., encontra ressonância na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, que, em sssão de 8.3.2018, por maioria e nos
termos do voto do relator Ministro Roberto Barroso, julgou parcialmente
procedente a ADI 5.525, a fim de declàrar a inconstitucionalidade da locução
"após o trânsito em julgado", prevista no § 30 do art. 224 do Código Eleitoral.
Ademais, igualmente de, acordo com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, "é necessária a convocação de novas eleições
caso mais da metade do ele ftorado tenha votado em candidato cujo registro
veio a ser indeferido" (AgR-RMS 32.368, reI. Mm. Roberto Barroso, Primeira
Turma, DJEde 26.8.2016).
Assim, as providências rara a realização de nova eleição para
os cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de Camamu/BA, em virtude
do indeferimento do registro de candidatura da recorrida, devem ser adotadas
pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo juízo eleitoral local a partir da publicação
deste acórdão, independentemente do trânsito em julgado.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer da questão
de ordem suscitada, de dar provimento ao recurso especial eleitoral
interposto pela Coligação Trabalho e Compromisso, a fim de reformar o
acórdão recorrido e indeferir o pedido de registro de candidatura de loná
Queiroz Nascimento ao cargo de prefeito do Município de Camamu/BA,
indeferindo, em consequência, o registro da chapa majoritária que se
sagrou vencedora nas Eleições de 2016 e julgando prejudicados os
embargos de declaração opostos pela citada candidata em face do
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acórdão deste Tribunal que determinou o fim do sobrestamento do
presente feito.
Ademais, voto no sentido de determinar que as
providências para a realização de nova eleição no Município de
Camamu/BA sejam adotadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo juízo
eleitoral local a partir da pubIicação deste acórdão, independentemente
do trânsito em julgado, na linha da Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal.

VOTO

O SENHOR MINISTRd TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhora Presidente, acompanho integralmente o eminente relator.

rj
VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhora Presidente,
eu também acompanho o eminente relator, sem embargo de reconhecer que o
exaurimento do prazo da inelegibilidade pode, do ponto de vista de certos
lapsos temporais, apresentar algumas vicissitudes que não se deve
desconhecer.
Todavia, o marco temp6ral dos oito anos gera um objetivo à
recognoscibilidade do seu exaurimento. Álterar esse lapso temporal em função
de alguma variabilidade que se tenha dcorrente de outro diploma legislativo,
em meu modo de ver, ainda que se traduzisse numa solução para
determinados casos concretos, implicaria insegurança jurídica do ponto de
vista do critério adotado.
Por essa razão, enaltecendo as sustentações orais que
aportaram à tribuna, acompanho integralmente Sua Excelência o relator.
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PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Senhora
Presidente, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 242-13.201 6..05.0078/BA. Relator: Ministro Admar
Gonzaga. Recorrente: Coligação Trabalho e Compromisso (Advogados: Jorge
Hélio Chaves de Oliveira - OAB: 49073/DE e outros). Recorrida: loná Queiroz
Nascimento (Advogados: Tiago Leal AYs - OAB: 22219/BA e outros).
Assistente da recorrida: Mário de Jesus Oliveira (Advogados: Jutahy
Magalhães Neto - OAB: 23066/DE e outros). Assistente da recorrida: Partido
dos Trabalhadores (PT) - Municipal (Ádvogada: Carolina Flávia Freitas de
Alvarenga - OAB: 22415/DE).
ED-AgR-REspe n° 242-13.201 6.6.05.0078/BA. Relator: Ministro
Admar. Gonzaga Embargante: loná Queiroz Nascimento (Advogados: Tiago
Leal Ayres - OAB: 22219/BA e outros). Embargada: Coligação Trabalho e
Compromisso (Advogados: Luiz Viana Queiroz - OAB: 8487/BA e outros).
Usaram da palavra, pela recorrente, Coligação Trabalho e
Compromisso, o Dr. Maurício Campós; e, pela recorrida, loná Queiroz
Nascimento, o Dr. Sidney Neves.
Decisão: Preliminarmenté, o Tribunal, por unanimidade, não
conheceu da questão de ordem suscitada pela recorrida. Prosseguindo no
julgamento, após o voto do relator, dando provimento ao recurso especial
eleitoral, para, reformando o acórdão regional, indeferir o pedido de registro de
candidatura de loná Queiroz Nascimento, julgando prejudicados os embargos
de declaração e determinando as providências para a realização de nova
eleição no Município de Camamu/BA, nd que foi acompanhado pelos Ministros
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e EIson Fachin, pediu vista o Ministro
Alexandre de Moraes.
Aguardam os Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes e Rosa
Weber.
Composição: Ministra Rosá Weber (presidente), Ministros Edson
Fachin, Alexandre de Moraes, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
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Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 20.9.2018j
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VOTO-VISTA (vencido)

O SENHOR MINISTRÕ ALEXANDRE DE MORAES: Senhora
Presidente, neste caso, é uma questão, aparentemente, várias vezes discutida,
mas que gera uma injustiça tremenda em virtude da data eleitoral do primeiro e
segundo turnos, ou seja, datas fixas o primeiro e o último domingos de
outubro. Isso pode levar, ao invés de oito anos, de seis a dez anos de
inelegibilidade, porque a pessoa fica a dias de completar esse período.
Eu fui vencido no Supremo Tribunal Federal, no RE 929670,
com o tema de repercussão geral n° 860, em que, por 6 a 5, se aplicou a
inelegibilidade, o aumento de três para oito anos, nessa hipótese do art. 1,
inciso 1, alínea d. Mas, independentémente disso, o caso específico é o
seguinte: a candidata, agora prefeita, foi condenada a três anos, como consta
da sentença, mas com aplicação retroativa, em virtude do Tema n° 860,
passou para oito anos. Terminaria dia 5 de outubro, a eleição foi dia 2 de
outubro. Se fosse alguns anos antes ou um pouco depois, ela já seria elegível,
ou seja, aqui a aplicação, a meu ver eu sei que não é extremamente
ortodoxa essa interpretação, mas o fatô de as vezes o primeiro domingo cair
no dia 10 e as às vezes cair no dia 7, õomo foi agora nas eleições passadas,
iséo pode ampliar de oito para dez anos a inelegibilidade -, a interpretação
para qualquer supressão, mesmo que parcial, de direitos políticos, deve ser
sempre restritiva.
Faço uma comparação: aquele que teve a inelegibilidade
confirmada em 2006 ficaria seis anos impedido, porque acabaria um
pouquinho antes da quarta eleição. Ficaria três eleições, acabaria um
pouquinho antes do primeiro turno e poderia ser candidato. A mesma
condenação, o mesmo prazo de inelegibilidade por poucos dias, se fosse na
eleição em 2006, ficaria seis anos. Aquele que em 2008 teve a sua
inelegibilidade por também oito anos, se nós contarmos por dias e não por
turnos, vai ficar inelegível por dez anos.
Vejam, nos dois casos a inelegibilidade legal é de oito anos,
mas porque uma foi em 2006 e por alguns dias ele pode ser candidato, e ficou
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somente seis anos; na outra, dez anos. Isso gera, a meu ver, e não é culpa
nem da Lei da Ficha Limpa nem da previsão da Constituição, já que o texto
originário previa o primeiro turno 90 dias antes do término do mandato, mesmo
assim em ano bissexto havia uma diferença, mas apenas de um dia. Hoje a
diferença é de sete dias, aqui é exatamente esta questão: dia 2 foi a eleição,
dia 5 seria o fato superveniente, exatamente o fim da inelegibilidade.
A candidata obteve uma decisão judicial para poder disputar a
eleição no primeiro turno e um único túrno, foi diplomada, tomou posse, tanto
que até hoje está no cargo. Então, neste caso, excepcionalmente, me parece
que o fato superveniente ter ocorrido três dias após, em virtude do calendário
eleitoral mutável, isso não pode permitir que se afaste a vontade popular que
elegeu a candidata como prefeita.
Como eu disse, se passasse para a próxima eleição de
prefeito, o mesmo prazo, os mesmos oito anos de inelegibilidade, o que
ocorreria? Terminaria alguns dias antes. Então, ela poderia normalmente ser
candidata e hoje ela é elegível, por que foram três dias após.
Então, Senhora Presidente, parece-me que deve haver a
compatibilização, neste caso, excepcional do calendário móvel eleitoral
previsto pela Constituição, primeiro e último domingo. Como eu disse, às vezes
o último domingo é na quinta semana do mês de outubro. Quando cai no dia
primeiro, dá um intervalo de quatro semanas entre um turno e outro e às vezes
se reduz para três, como foi agora, em 2018, no dia 7 e no dia 28.
O fato superveniente, a candidata disputou a eleição,
autorizada judicialmente, apesar de ter sido após o registro, após a eleição, foi
antes da diplomação e por três dias após a eleição em virtude de a eleição ter
sido no dia 2.
Então, afastar a vontade popular que a elegeu me parece um
excesso de formalismo, exatamente porque as datas eleitorais não são fixas.
Então, com todo respeito ao eminente ministro relator, que dá
provimento ao recurso, porque o tribunal manteve. Ela disputou, tinha liminar,
ganhou em primeira e segunda instâncias exatamente para se entender que há
essa variação e o fato superveniente já era certo por calendário eleitoral, que
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foi alguns dias antes. Parece-me que afastá-la do cargo seria uma violência
democrática.
Então, pedindo vênia ao relator, eu nego provimento ao
recurso, mantendo o acórdão recorrido.

VOTO (ratificação)
O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA (relator): Senhora
Presidente, se eu tivesse participado daquela formação anterior, que inclusive
assentou a matéria que hoje vem Sumulada, a Súmula n° 70/TSE,
seguramente, eu entenderia preferível é consentâneo com a razoabilidade e a
proporcionalidade a redução de um período pequeno, para a preservação do
ius honorum, do que há na prática, como consequência o alargamento dessa
inelegibilidade por dez anos, como falou o Ministro Alexandre de Moraes.
O SENHOR MINISTRO, ALEXANDRE DE MORAES: Seria o
caso dela, dez anos.
O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA (relator):
Exatamente.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: A
situação é a seguinte: pela interpretação da retroatividade, a lei já aumentou
de três para oito anos e, por causa do càlendário, de oito para dez anos.
O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA (relator): Eu
entenderia preferível uma solução um pouco mais preservadora do ius
honorum, em função do que entendo mais razoável, do que o alargamento.
No caso, tenho matéria sumulada e outras questões que já
foram julgadas no mesmo sentido e entendo também, como Sua Excelência,
algo que a lei não resolveu adequadaménte, mas, em face dos precedentes e
em virtude do princípio da segurança jurídica, mantenho meu voto, esperando
que, no futuro, se por acaso eu ainda estiver aqui, essa jurisprudência seja
revista.
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O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Eu
entendo Vossa Excelência, obviamente as composições mudam, e a
segurança jurídica e democrática, no presente caso, seria a manutenção dela
no cargo e

flO;

por dois dias, uma nova eleição, ou seja, estender o que era

de três para dez anos.
O SENHOR MINISTRO, ADMAR GONZAGA (relator): Se for o
entendimento da Corte evoluir nesse sentido, aguardo as demais
manifestações.

VOTO (ratificação)
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhora Presidente, só chamâr atenção, como já o fez o Ministro
Admar Gonzaga.
Eu também guardo reservas mentais absolutas a esta
compreensão, mas ela está sumulada no enunciado 70, e todos sabemos que
depois da vinda à baila do Código de Processo Civil é muito difícil alterar uma
súmula, pelo que se contém no art. 927,, § 2°:
Art. 927. Os juizes e os tribunais observarão:
§ 20 A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula
ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de
audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou
entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

E, para o pleito específico de 2016, já aplicamos essa tese em
numerosos casos.
Então, em nome da segurança jurídica cristalizada na súmula e
nos precedentes para esta eleição, sem prejuízo de uma reflexão para eleições
futuras, com o devido respeito ao eminente Ministro Alexandre de Moraes,
mantenho o voto por meio do qual acompanhei, ao lado do Ministro Edson
Fachin, o eminente relator.

çJ
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mantenho, o voto por meio do qual acompanhei, ao lado do Ministro Edson
Fachin, o eminente relator.

VOTO

O SENHOR MINISTRÕ JORGE MUSSI: Senhora Presidente,
peço todas as vênias à divergência e, como colocou o Ministro Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, a matéria é sumulada.
Eu acompanho o voto do eminente relator.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhora
Presidente, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 242-13.2016.6.05.0078/BA. Relator: Ministro Admar
Gonzaga. Recorrente: Coligação Trabálho e Compromisso (Advogados: Jorge
Hélio Chaves de Oliveira - OAB: 49073/DF e outros). Recorrida: loná Queiroz
Nascimento (Advogados: Tiago Leal Ayres - OAB: 22219/BA e outros).
Assistente da recorrida: Mário de Jesus Oliveira (Advogados: Jutahy
Magalhães Neto - OAB: 23066/DF e outros). Assistente da recorrida: Partido
dos Trabalhadores (PT) - Municipal (Advogada: Carolina Flávia Freitas de
Alvarenga - OAB: 22415/DE).
ED-AgR-REspe n° .242-13.201 6.6.05.0078/BA. ED-AgR-REspe
n° 242-13.201 6.6.05.0078/BA. Relator: Ministro Admar Gonzaga. Embargante:
loná Queiroz Nascimento (Advogados: Tiago Leal Ayres - OAB: 22219/BA e
outros). Embargada: Coligação Trabalho e Compromisso (Advogados: Luiz
Viana Queiroz - OAB: 8487/BA e outros).
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do
Ministro Alexandre de Moraes, divergindo do relator, negando provimento ao
recurso especial eleitoral e dando provimento aos embargos de declaração, e
do voto do Ministro Jorge Mussi, acompanhando o relator, pediu vista o
Ministro Og Fernandes.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros
Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar
Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 13.3.2019,)
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VOTOVISTA

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhora
Presidente, trata-se do julgamento de recurso especial interposto pela
Coligação Trabalho e Compromisso e de embargos de declaração opostos por
loná Queiroz Nascimento, candidata ao cargo de prefeito do Município de
Camamu/BA nas Eleições 2016, cujoi pedido de registro de candidatura foi
deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, sob o fundamento de que
não incide na espécie a causa de inelégibilidade prevista no o art. l, 1, d, da
Lei Complementar n° 64/1990.
Na sessão jurisdicionál de 20.9.2018, o Ministro Admar
Gonzaga, relator do processo, votou pelo provimento do recurso especial, para
reformar o acórdão regional, indeferir à pedido de registro de candidatura de
loná Queiroz Nascimento e, por conseguinte, indeferir o registro da chapa
majoritária que se sagrou vencedora nas Eleições 2016.
O relator consignou que o Tribunal Superior Eleitoral, a partir
das eleições de 2014, adotou o éntendimento de que a hipótese de
inelegibilidade do art. 1, 1, d, da LC no 64/1990 alcança os condenados por
abuso do poder econômico tanto em Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) quanto em Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), tal como
acontece na espécie.
Ainda, anotou que o exaurimento do prazo da inelegibilidade
da candidata recorrida aconteceu em~i 5.10.2016, ou seja, 3 dias após as
eleições, não sendo, pois, capaz de afastar a incidência do óbice à candidatura
da recorrida para o pleito de 2016. Isso porque, conforme entendimento do
TSE, não é possível considerar fato superveniente, apto a afastar a
inelegibilidade, o mero transcurso do prazo ocorrido após as eleições.
Naquela sessão jurisdicional, os Ministros Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Luiz Edson Fachin acompanharam o voto do relator.
Após, o Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos e,
na sessão do dia 13.3.2019, submeteu ao Plenário deste Tribunal Superior seu
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voto-vista, inaugurando a divergência no sentido de manter o deferimento do
requerimento do registro de candidatura, sob o fundamento de que o
calendário eleitoral é mutável e, portanto, o fato superveniente ocorrido apenas
3 dias após as eleições não poderia ser suficiente para afastar a vontade
popular na escolha do candidato, porqianto seria um excesso de formalismo,
fazendo com que o prazo de inelegibilidade de 8 anos aumentasse para 10
anos.
Na sequência, pedi vista dos autos para melhor examinar a
proposição feita pelo Ministro Alexandré de Moraes.
Contudo, após reflexÔes amadurecidas acerca da matéria,
chego à mesma conclusão já externada pelo Ministro Admar Gonzaga,
segundo a qual o exaurimento do prazo de inelegibilidade de 8 anos após as
eleições não constitui fato superveniente capaz de afastar o óbice ao registro
da candidatura.
Do acórdão regional, extraio que a candidata recorrida foi
condenada em AIME, por prática de abuso do poder econômico no pleito de
2008, à sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos
subsequentes àquelas eleições.
Na ocasião, o Tribunal de origem consignou que, segundo
entendimento do TSE, a mencionàda hipótese de inelegibilidade está
relacionada apenas às "E...] representações com base em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral — AIJE, de que trata o art. 22 da Lei
Complementar ri0 64/90 E...]" (fi. 1.335v.).
De outra parte, acrescentou que esta Corte, ao julgar o REspe
n° 344-50/BA, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, assentou que "[ ... ] o
termo ad quem para apreciação, em juízo, das alterações fáticas ou jurídicas,
supervenientes ao registro, que afastem a inelegibilidade é a data da
diplomação [ ... ]" (fi. 1.336). Disso, aquela Corte regional concluiu que não há
falar em incidência de causa de inelegibilidade, tendo em vista que seu termo
final aconteceu em 5.10.2016 e a diplornação aconteceria em dezembro.
Em primeiro lugar, destaco que não há dúvida quanto à
compreensão encampada pelo TSE segundo a qual a inelegibilidade do art. 10,
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1, d, da LC n° 6411990 incide sobre aqueles que forem condenados por abuso
do poder econômico tanto em AIJE como em AIME. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. ËLEIÇÕES 2016. CANDIDATO ELEITO AO
CARGO DE PREFEITO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE PREVISTAS NO ART. l, d E j,
DA LC N° 64/90. CONDENAÇÃO À CASSAÇÃO DE MANDATO EM
AIME. DECISÂÕ PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. ART. 93
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ART. 275 DO CÓDIGO
ELEITORAL E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SUPERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO PELO TSE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 111, 1, d, da LC N° 64/90
PARA OS CONDENADOS EM AIME. ABUSO DE PODER E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
ESPECÍFICA, NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, DE ELEMENTOS
APTOS A CONFIGURAR PARTICIPAÇÃO OU COAUTORIA DO
VICE-PREFEITO NA PRÁTICA DOS ILÍCITOS. RECURSOS
PROVIDOS.

E...]
"Com base na compreensão do princípio da isonomia, não há
fator razoável de diferenciação para concluir que está inelegível o
cidadão condenado por abuso de poder econômico nas eleições de
2008 em AIJE, enquanto está elegível aquele condenado também
por abuso de poder no mesmo pleito, porém em AIME, pois ambas
as ações têm o abuso como causa de pedir, tramitam sob o mesmo
procedimento (art. 22 da LC n° 64/90) e acarretam idêntica
consequência jurídica - cassação de registro e de diploma -, desde
que o abuso seja grave o suficiente para ensejar a severa sanção"
(RO n° 296-59/SC, ReI.Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.9.2016).

E...]
10. Recursos aos quais se dá provimento.
(REspe 196-50/SC, reI. Mm. Luiz Fux, julgado em 13.12.2019,
PSESSde 13.12.2016)
ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL.
RECURSOS ORDINÁRIOS. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. INCIDÊNCIA NAS INELEGIBILIDADES REFERIDAS
NO ART. 10, INCISO 1, ALÍNEAS D e G, DA LEI COMPLEMENTAR
N°64/1990.
Tanto a ação de investigação judicial eleitoral quanto a ação de
impugnação de mandato eletivo buscam tutelar justamente a
normalidade e legitimidade do pleito contra o abuso de poder
econômico assim reconhecido pela Justiça Eleitoral, razão pela qual
as condenações por abuso nessas ações podem acarretar a causa
de inelegibilidade referida no art. 10, inciso 1, alínea d, da LC n°
64/90.
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(RO no 296-591SC, rei. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3.3.2016,
DJe de 29.9.2016)
Desse modo registro que a hipótese dos autos, de
condenação em AIME pela prática de abuso do poder econômico é situação
que se enquadra na causa restritiva do art. 10, alínea d, da LC n° 64/1990.
Em segundo lugar, em relação ao exaurimento do prazo da
referida inelegibilidade, em que pese os judiciosos fundamentos trazidos pelo
eminente Ministro Alexandre de Moraes, acompanho o voto proferido pelo
relator para indeferir o pedido de registro de candidatura. Explico.
No julgamento.do REspe n° 145-89/RN4, referente às Eleições
2016, esta Corte Superior consignou que o esgotamento do prazo de 8 anos
após as eleições não constitui fato capaz de afastar a alegada hipótese
restritiva. Nesse ponto, peço licença pàra transcrever trecho do voto prolatado
pelo eminente Ministro Luiz Fux, relatordesignado para o acórdão:
[...] rejeito a tese de que o exaurimento do prazo de inelegibilidade
do Recorrido, verificado três dias após a data da realização do pleito
(em 5.10.2016) consubstanciaria fato superveniente idôneo a afastar
a causa restritiva à cidadania passiva, nos termos do art. 11, § 10,
da Lei das Eleições.
In casu, é incontroverso que o Recorrido estava inelegível na data da
eleição de 2016 (2.10.2016):
Não desconheço que foram prolatadas decisões monocráticas
proferidas no âmbito desta Corte reconhecendo constituir-se o
exaurimento do prazo de inelegibilidade após a data da eleição fato
superveniente apto a afastar o óbice, nos termos previstos no art. 11,
§ 10, da Lei n° 9.504/97.
Nas citadas decisões, afirma-se que o mesmo fundamento usado
por este Tribunal Superior para fixar a diplomação como marco final
para a incidência das alterações fático-jurídicas que afastam a
inelegibilidade deve ser aplicado aos casos em que o decurso do
prazo de inelegibilidade ocorre após a eleição e antes da
diplomação.
A e. Relatora defende o mesmo entendimento, sugerindo, inclusive,
alteração do texto da Súmula n° 70 deste Tribunal, in verbis: "O
encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição
constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos
do art. 11, § 10, da Lei n°9. 504/97".

REspe n° 145-89/RN, rei. designado Mm. Luiz Fux, julgado em 22.5.2018, DJe de 13.9.2018.
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A inclusão da referida súmula, ocorrida em 10.5.2016, conforme se
extrai do inteiro teor do PA n° 323-45.2013.6.00.0000/DF, foi
sugerida pelo e. Ministro Henrique Neves em vista da pacificação da
jurisprudência desta Corté no sentido de que o término do prazo de
inelegibilidade, após o momento do registro de candidatura,
mas antes da data dai eleição, caracteriza a hipótese de fato
superveniente que afasta a. inelegibilidade, nos termos do § 10 do
art. 11 da Lei n° 9.504/97.1 [...]
Também no julgamento da Cta no 380-63/DE, de relatoria do e.
Ministro Marco Aurélio, eSta Corte reconheceu que o exaurimento do
prazo de inelegibilidade após o registro, mas antes da eleição,
configura alteração apta a afastar a inelegibilidade:
INELEGIBILIDADE - CESSAÇÃO - ALCANCE DO ARTIGO 11,
PARÁGRAFO 10, DA LEI N° 9.504/97. Cessada a
inelegibilidade antes das eleicões, cumpre observar, a teor
do disposto no artigo 11, parágrafo 10, da Lei n° 9.504197,
o fenômeno.
INELEGIBILIDADE - CESSAÇÃO - PROCESSO DE
REGISTRO - SÕBRESTAMENTO - IMPROPRIEDADE.
Descabe sobrestar õ processo de registro para aguardar-se o
termo final da inelegibilidade.
INELEGIBILIDADE - CONSIDERAÇÃO - LIMITE.
O termo final para çonsiderar-se a cessação da inelegibilidade
coincide com o encerramento da jurisdição ordinária, sendo
imprópria a consideração de fato novo em sede extraordinária.
INELEGIBILIDADE - CESSAÇÃO - MEDIDA
ACAUTELADORA. Possível é ter-se, no campo da cautelar,
providência visando à eficácia da cessação da inelegibilidade
antes das eleições.
(Cta n° 380-63/DF, Rei. Mm. Marco Aurélio de Farias MeIlo,
DJe de 5.2.2014).
E esse mesmo entendimento fora adotado no julgamento do RO no
566-35/P13, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. CÁNDIDATO A GOVERNADOR. REGISTRO
DE CANDIDATURA DEFERIDO. SUPOSTA INCIDÊNCIA NAS
INELEGIBILIDADES PREVISTAS NO ART. 10, INCISO 1,
ALÍNEAS d, h e j, DA LC N° 64/1990. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. SUIPOSTA AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. NÃO ÕCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS
RECURSOS.
1. Incidência nas causas de inelegibilidade do art. 10, inciso 1,
alíneas d e h, da LC n° 64/1990. Enquanto a inelegibilidade por
rejeição de contas (alínea g), à guisa de exemplificação, não é
sanção imposta na decisão do Tribunal de Contas, mas
possível efeito secundário do título administrativo, verificável se
e quando o cidadão se apresentar candidato, a inelegibilidade
declarada em ação de investigação judicial eleitoral é sanção
imposta na sentença judicial, cujo aumento de prazo configura
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situação didática de violação da coisa julgada - candidato
declarado inelegível, pelo prazo de três anos, em
representações transitadas em julgado relativas à eleição de
2006.
Assentar a possibilidade de aumentar o prazo de três para
oito anos de inelegibilidade em casos de ação de investigação
judicial eleitoral, além de configurar violação da coisa julgada
(art. 50, inciso XXXVI, da CF11988), é um convite ao legislador
para que possa transformar, por exemplo, condenações à
multa por conduta vedada em cassações de diploma, com
consequências jurídicas em pleitos futuros.
Aumento de prazo que afronta a segurança jurídica
implicitamente prevista no art. 16 da Constituição Federal, pois
altera as consequências jurídicas de um processo eleitoral
findo, analisado pela Justiça Eleitoral em conformidade com as
regras jurídicas do pleito, modificando a sanção imposta em
eleição anterior (sentença judicial que fixou inelegibilidade pelo
prazo de três anos a contar da eleição de 2006), para atingir
pleitos futuros, mesmo exaurido o prazo fixado em decisão
judicial. Questão constitucional não enfrentada nem decidida
pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento da
ADC n° 29, reI. Mi Luiz Fux.
Contagem do prazo da inelegibilidade referida no art. 1 ,
inciso 1, alíneas d, h e j, da LC n° 64/1990. Cassação do
diploma do candidato ocorrida na eleição de 2006. Na linha da
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, como a
eleição de 2006 ocorreu em 10 de outubro, exaurido estará
o prazo de oito anos de inelegibilidade em 5.10.2014,
constituindo fato superveniente que afasta a causa de
inelegibilidade quanto ao pleito de 2014, nos termos do art.
11, § 10, da Lei n° 9.504/1997. Precedentes do TSE.
Pretendida contagem do prazo de inelegibilidade tendo
como marco inicial o segundo turno da eleição de 2006. A
interpretação literal do art. 77, § 30, da CF/1988 não é a que
melhor reflete a finalidade do texto constitucional, sendo certo
que o segundo türno de votação não configura nova eleição
propriamente dità, entendida como nova verificação de
preenchimento das condições de elegibilidade ou de eventual
incidência em causa de inelegibilidade, mas critério
constitucional para alcançar o princípio da maioria absoluta,
estabelecido para a eleição de presidente da República,
governador de estado e prefeito de municípios com mais de
200 mil eleitores (arts. 28, 29, inciso II, e 77, da CF/1 988).
O princípio da "igualdade de chances" entre os
competidores abrange todo o processo de concorrência, não
estando, por isso, adstrito a uma fase específica. È
fundamental, por isso, que não apenas a legislação que
disciplina o sistema eleitoral, a atividade dos partidos políticos
e dos candidatos, o seu financiamento, o acesso aos meios de
comunicação, o •uso de propaganda governamental, entre
outras, não negligencie a ideia de igualdade de chances, sob
pena de a concorrência entre agremiações e candidatos se
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tornar ficcional, mas também o próprio intérprete, ao evitar
interpretações que possam promover tratamento diferenciando
injustificado, com sugestão de casuísmo, de inconstitucional
exclusão.
A pretensão ai, que seja contado o prazo de inelegibilidade
de forma diferenciada - eleitos em 2006 em primeiro turno
elegíveis e eleitos em segundo turno inelegíveis - configura
violação da indispensável isonomia entre competidores, pois os
candidatos estão na mesma situação jurídica - diplomas
cassados na eleição de 2006.
Quitação eleitoral. Ausência de multa eleitoral, líquida e
certa, não paga antes do registro de candidatura.
Recursos desprovidos.
(RO n° 566-35/PB, ReI. Min. Gilmar Mendes, PSESS de
16.9.2014).
Como se vê, em todos esses precedentes restou assentada a
possibilidade de se considerar o exaurimento do prazo de
inelegibilidade após o: registro, mas antes da eleição - ou, no
máximo, presente a coincidência de datas, no próprio dia da eleição
- fato superveniente apto a afastar o óbice ao registro de
candidatura, nos moldés previstos na ressalva contida no art. 11, §
10, da Lei n° 9.504/97.
Tal entendimento, porém, não pode ser aplicado à hipótese em que
o exaurimento do prazo de inelegibilidade ocorre após a eleição.
Explico.
As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são
pressupostos incontornáveis ao exercício do chamado ius honorum,
ou seja, ao direito de concorrer a cargos eletivos e eleger-se.
Nas palavras de Adriano Soares da Costa, "[...] a elegibilidade é
uma faculdade jurídica concedida a alguns nacionais para,
durante um determinado período, pleitearem o voto dos
eleitores, fazendo campanha política, pela qual mostrarão suas
propostas, divulgarão: os seus nomes e angariarão a preferência
de parcela dos cidadãos. Tal faculdade culminará com o
sufrágio, durante o qual colocarão os seus nomes para
sofrerem o crivo do eleitorado. Como se pode perceber, a
elegibilidade (também chamada ius honorum) é um direito subjetivo
com conteúdo especificô de duração determinada."
Pois bem, se as condições de elegibilidade e causas de
inelegibilidade relacionam-se ao exercício da cidadania passiva,
isto é, ao direito de participar da eleição e ser escolhido para
exercer cargo político-eletivo, a sua aferição, obviamente, deve
ocorrer antes do dia em que a eleição ocorre. Segundo o art. 11, da
Lei das Eleições, o dia 15 de agosto do ano eleitoral é a data em que
partidos e coligações devem solicitar à Justiça Eleitoral o registro
dos seus candidatos. È nesse momento, portanto, que serão
verificadas os pressupostos essenciais ao exercício do ius honorum
e do ponto de vista lógiõo-jurídico, essa aferição deve levar em conta
a condição do candidato na data da eleição, por ser esse, salvo raras
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exceções, o principal marco do processo eleitoral, como revelam as
normas que fixam os prazos de domicílio eleitoral, filiação partidária,
substituição de candidatos, de registro do partido perante o TSE, de
desincompatibilização, etc.
Nesse exato sentido pronunciou-se esta Corte Superior no
julgamento do Acórdão n° 18.847/1VIGI6, do qual extraio o seguinte
trecho do voto condutor proferido pelo e. Mm. Fernando Neves:
A esse respeito, penso que do mesmo modo que pode
haver a incidência de uma causa de inelegibilidade após o
momento em que foi requerido o registro do candidato,
pode ocorrer dessa causa deixar de existir após aquela
data ou após a data limite para o pedido de registro.
Se isso acontecèr antes da data da eleição, entendo que
essa circunstância há de ser considerada, pois, no meu
modo de ver, é nesse momento que o candidato deve
preencher os requisitos de elegibilidade e não incidir nas
causas de inelegibilidade.
Uma outra situação possível é a de que o candidato venha a se
tomar elegível em data posterior ao pedido de registro, mas
anterior à eleição, como, por exemplo, no caso de recuperar
seus direitos políticos que estavam suspensos. Em tais
situações, se se ôomprovar junto com o pedido de registro que
a causa de inelégibilidade cessará em tempo hábil, isto é,
antes do pleito, entendo que o registro há de ser deferido.
Fixada a premissa de que os pressupostos para a candidatura
devem estar preenchidos na data do pleito, entendo que as
alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de que
trata o art. 11, § 10, da Lei das Eleições só podem ser aquelas
ocorridas entre o registro e a eleição que afastam a inelegibilidade,
como ocorre, v.g, na hipótese da Súmula n° 70 do TSE, ou as
alterações ocorridas após a eleição e antes da diplomação, que,
precariamente ou definitivamente, afastem o próprio suporte fáticojurídico que dava origem à inelegibilidade, desconstituindo a sua a
eficácia, como, por exemplo, as decisões que afastam a
inelegibilidade através da sistemática prevista no art. 26-C da própria
Lei das Inelegibilidadesou do poder geral de cautela, e as hipóteses
de afastamento integral do suporte fático-jurídico da inelegibilidade
pelo Judiciário ou pela Administração.
Portanto, o termo final de inelegibilidade não deve ser confundido
com a suspensão ou anulação de sua causa constitutiva, pois na
primeira hipótese, a iecisão constitutiva (substrato) permanece
hígida, ocorrendo, após a eleição, apenas o exaurimento de seus
efeitos.
Do exposto, entendo pela inaplicabilidade da ressalva prevista no art.
11, § 10, da Lei das 1 nelegibilidades ao caso de exaurimento do
prazo de inelegibilidadé após a eleição e, consequentemente, não
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acolho a sugestão de alteração da Súmula n° 70 deste Tribunal
Superior. (grifos no original)
Da leitura do exceèto transcrito, nota-se que esta Corte
Superior já debateu, inclusive, a possibilidade de modificação do Enunciado no
70 da Súmula do TSE, segundo o qual "o encerramento do prazo de
inelegibilidade antes do dia da eleipãô constitui fato superveniente que afasta a
inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97" (grifos
acrescidos), tendo decidido por manter o entendimento aplicado até então.
Portanto, não me parece razoável um novo debate acerca da matéria,
sobretudo para as eleições de 2016.
Além disso, ó Enunciado n° 19 da Súmula do TSE estabelece
que "o prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso de poder
econômico ou político tem início no dia da eleição em que se verificou e finda
no dia de igual número do oitavo anó seguinte (art. 22, XIV, da LC n° 22/90)".
Logo, conforme consignadopelo eminente relator, não se pode admitir que o
prazo da inelegibilidade seja diminuído, haja vista que, inevitavelmente, o seu
esgotamento acontecerá.
Nessa mesma linha, o TSE proferiu o seguinte julgamento:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO (COLIGAÇÃO POR AMOR
A MANGARATI BA PPS/PDT/PRB/PR/PTC/PTB/PMB/PRP/PROS/
PMDB). DEFERIDO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1, 1, D, DA LC N°
64/1 990. INCIDÊNCIA PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RETROSPECTIVIDADE DA LC N° 135/201 0.
Histórico da demanda
O Tribunal de origem manteve a sentença pela qual deferido o
registro da candidatura de Aarão de Moura Brito Neto, eleito Prefeito
de Mangaratiba/RJ nas Eleições 2016, ante a não incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1, 1, d, da LC n° 64/1990, "tendo em
vista o cumprimento do prazo sancionatório de 3 (três) anos imposto
na sentença e a impossibilidade de retroagir o prazo de 8 (oito) anos
previsto na LC n° 135/2010" (fI. 891).
Entendeu, ainda, o tRE/RJ - caso superada a irretroatividade da
LC n° 135/2010 -, pela existência de fato superveniente ocorrido
entre a data da eleição e da diplomação, qual seja, o transcurso do
prazo de inelegibilidade de oito anos da condenação por órgão
colegiado, iniciado em 5.10.2008, cujo término se deu em 5.10.2016.
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Recurso Especial da Coligação Pra Frente Mangaratiba
Este Tribunal já decidiu que o transcurso do prazo de três anos
de inelegibilidade, fixado com base na redação original do art. 22,
XIV, da LC n° 64/1990, não é óbice à incidência do disposto no art.
1 , 1, d, do mesmo diploma, com as alterações introduzidas pela LC
no 135/2010 (REspe no 283-4IICE, Relator Designado Min. Luiz Fux,
Julgado na sessão de 19.12.2016). Fixação de tese em repercussão
geral no mesmo sentido (RE n° 929.670 do Supremo Tribunal
Federal, Redator Ministro Luiz Fux. Plenário, 10.3.2018).
Consoante reafirmado ao julgamento do REspe n° 145-89/RN,
designado redator para o acórdão o Min. Luiz Fux, em sessão de
22.5.2018, "a ressalva contida na parte final do art. 11, § 10, da Lei
das Eleições alberga hipóteses de suspensão ou anulação da causa
constitutiva (substrato fático-jurídico) da inelegibilidade, revelando-se
inidônea a proteger o candidato que passa o dia da eleição inelegível
com base em suporte íntegro e perfeito, cujo conteúdo eficacial
encontra-se acobertadõ pela coisa julgada. O mero exaurimento do
prazo após a eleição não desconstitui e nem suspende o obstáculo
ao ius honorum que aquele substrato atraía no dia da eleição,
ocorrendo, após essa data, apenas o exaurimento de seus efeitos
(Súmula n° 70 do TSE: 'O encerramento do prazo de inelegibilidade
antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a
inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97')."
Na hipótese, o recorrido foi condenado, em decisão colegiada,
por abuso de poder em AIJE relativa ao pleito de 2008, ocorrida em
5 de outubro daquele ano.
A teor da Súmula n° 19 do TSE: "o prazo de inelegibilidade
decorrente da condenação por abuso de poder econômico ou político
tem início no dia da eiéição em que este se verificou e finda no dia
de igual número no oitavo ano seguinte (art. 22, XIV, da LC n°
64/1990)"
Assim, realizado oúltimo pleito no dia 2.10.2016 e esgotado o
prazo da inelegibilidade em data posterior (5.10.2016), inafastável a
incidência da alínea d do inciso 1 do art. 10 da LC n° 64/1990.
Conclusão
Recurso especial do Ministério Público Eleitoral não conhecido e
recurso especial da Cõligação pra Frente Mangaratiba conhecido e
provido para indeferir o registro de candidatura de Aarão de Moura
Brito Neto.
Comunicação imediata ao Tribunal de origem, visando à realização
de novo pleito majoritário no Município de Mangaratiba/RJ, após a
publicação do acórdão, nos termos do art. 224, § 30, do Código
Eleitoral, incluído pela Lei no 13.165/2015, na linha da jurisprudência
do TSE.
(REspe no 234-21/RJ, rei. Mm. Rosa Weber, julgado em 14.6.2018,
DJe de 26.6.201 8)
Por tais considerações, entendo que o requerimento de registro
de candidatura da recorrida deve ser indeferido, haja vista que está
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evidenciada, no caso, a incidência da causa de restritiva prevista no art. 1,
inciso 1, alínea d, da LC n° 64/1990, tendo em vista que, como anotado
alhures, consta das premissas fátkas do regional que o termo final da
inelegibilidade da candidata recorrida aconteceu em 5.10.2016, ou seja, 3 dias
após as eleições daquele ano.
Ante o exposto, peJindo vênia à divergência, acompanho
integralmente o relator, para dar pr(vimento ao recurso especial e, assim,
indeferir o pedido de registrõ de canklidatura de loná Queiroz Nascimento ao
cargo de prefeito do Município de amamu/BA nas Eleições 2016, ficando
prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos pela candidata.
Ècomo voto.

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente):
Senhores Ministros, peço vênia à diiergência aberta pelo Ministro Alexandre
de Moraes para acompanhar o voto db eminente relator.
A matéria foi reavivada pelo Ministro Og Fernandes. Portanto,
sem mais delongas, respeito e aplico o óbice da nossa Súmula n° 70 e
observo, como fez e destacou muitõ o Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto naquele julgamento, que adotamos essa compreensão com relação às
eleições de 2016.
Assim, preservando a segurança jurídica e o mesmo
tratamento para hipóteses iguais.

QUESTÃO DE ORDEM

O DOUTOR MAuFÍcIo CAMPOS (advogado): Senhora
Presidente, uma questão de ordem. lEm relação a este processo, se trata de
registro de candidatura das eleições de 2016. Na linha da jurisprudência desta
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Corte, submeto questão de ordem no sentido da execução imediata do
acórdão, pelo que vem decidindo esta Corte em diversos e diversos julgados.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Eu
acolho não como questão de ordem,i mas como pedido pela ordem. E penso
que todos me acomØanham no sentido de que se determine a imediata
convocação das eleições, nos terrnosdâ jurisprudência firme da Corte.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhora Presidente, não seria a partir da publicação do acórdão,
independentemente de embargos, nesse caso específico?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Sim. A
partir da publicação do acórdão.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Ocorre que o advogado salvo engano, gostaria que fosse
imediatamente.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Eu estou
dizendo que está deferido, nos termõs da jurisprudência da Corte. E a nossa
jurisprudência é no sentido de ser a partir da publicação do acórdão.
O DOUTOR MAURÍCIO. CAMPOS (advogado): 0k. Tudo bem.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 242-13.2016.6. 05.0078/BA. Relator originário:
Ministro Admar Gonzaga. Redator para o acórdão: Ministro Tarcisio de Vieira
de Carvalho Neto. Recorrente: Coligação Trabalho e Compromisso
(Advogados: Jorge Hélio Chaves de Oliveira - OAB: 490731DF e outros).
Recorrida: loná Queiroz Nascimento (Advogados: Tiago Leal Ayres - OAB:
22219/BA e outros). Assistente da recorrida: Mário de Jesus Oliveira
Advogados: Jutahy Magalhàes Neto - OAB: 23066/DF e outros). Assistente
da recorrida: Partido dos Trabalhadoes (PT) - Municipal (Advogada: Carolina
Flávia Freitas de Alvarenga - OAB: 2241 5/DF).
ED-AgR-REspe n° 242-13.20 16.6.05.0078/BA.

Relator

originário: Ministro Admar Gonzaga. Redator para o acórdão: Ministro Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto. Embargante: loná Queiroz Nascimento (Advogados:
Tiago Leal Ayres - OAB: 22219/BA eioutros). Embargada: Coligação Trabalho
e Compromisso (Advogados; Luiz VianaQueiroz - OAB: 8487/BA e outros).
Decisão: O Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Alexandre
de Moraes, deu provimento ao recurso especial eleitoral, para, reformando o
acórdão regional, indeferir o pedido de registro de candidatura de loná Queiroz
Nascimento, julgou prejudicados os embargos de declaração por ela opostos e
determinou a comunicação da decisão ao TRE/BA após a publicação do
acórdão, nos termos do voto do relatór. Redigirá o acórdão o Ministro Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto.
Composição: Ministrá Rosa Weber (presidente), Ministros
Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 4.6.2019*.
Sem revisão das notas de julgamento dos Ministros Alexandre de Moraes, Jorge Mussi e Admar Gonzaga.

