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ELEIÇÕES DE 2008. CABIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA. INELEGIBILIDADE CONSTITUCIONAL.
ARTIGO 14, § 5 0 E 70 , DA CF. INEXISTÊNCIA.
PRECLUSÃO. IRMÃO DE VICE-PREFEITO JÁ
REELEITO CANDIDATO AO MESMO CARGO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTAMINAÇÃO CHAPA. DESPROVIMENTO DOS
RECURSOS.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe
recurso especial da decisão de TRE que versar sobre
expedição de diploma nas eleições municipais.
Precedentes.
Competência. A jurisprudência desta Corte é no sentido
de que os tribunais regionais eleitorais são competentes
para processar e julgar, originariamente, recursos contra
a diplomação de prefeitos Precedente.
Decadência. O TRE assentou a tempestividade do
recurso contra expedição do diploma com base em
circunstâncias específicas do caso, corroboradas por
certidão e portaria lavradas pelo Juízo da 63a Zona
Eleitoral, sendo vedado, portanto, o reexame desses fatos
(Súmulas 7 do STJ e 279 do STF). Não obsta ser
decadencial o prazo para interposição deTas
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regras previstas no artigo 184, § 1 0 , II, do Código de
Processo Civil devem ser observadas no caso em que o
cartório eleitoral funciona em regime de plantão.
Preclusão. "A inelegibilidade de estatura constitucional
não se submete à preclusão" (AgR-REspe n° 36.043/MG,
Rei. Mm. MARCELO RIBEIRO, julgado em 18.5.2010,
DJe 25.8.2010).
Não sendo possível ao vice-prefeito lançar-se candidato
ao terceiro mandato, independentemente de ter ou não
substituído o titular nos seis meses anteriores ao pleito,
ao seu irmão se impõe igualmente a vedação para
disputar o mesmo cargo, pois a Constituição Federal visa
coibir a perpetuação no mesmo cargo político de um só
núcleo familiar em determinada circunscrição.
Recurso especial de José de Araújo Neto parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido.
A inelegibilidade de natureza pessoal do vice-prefeito
(artigo 14, § 70, CF) arguida após o pleito não macula a
legitimidade das eleições, mormente quando se evidencia
o armazenamento tático de demanda visando atingir
prefeito diplomado que não deu causa à inelegibilidade.
Não há relação de subsidiariedadedo prefeito diplomado
em relação ao vice-prefeito cuja inelegibilidade se arguiu
somente após o resultado do pleito em sede de recurso
contra expedição de diploma.
Recurso especial de Jucélio Formiga de Sousa
conhecido, mas desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso de José de Araújo Neto e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como conhecer e desprover o
recurso de Jucélio Formiga de Sousa, nos termos do voto do Relator.
Rm_q ffin 2 d rinfr dt 9n1
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP: Senhor Presidente,
trata-se de recursos especiais interpostos por Jucélio Formiga de Sousa e por
José de Araújo Neto do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
assim ementado (fl. 373):
RECURSO CONTRA DIPLOMAÇÃO - REJEITADAS AS
PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE DO IRMÃO DE
VICE-PREFEITO JÁ REELEITO - INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO
14, § 5 0 E 70 DA CF - INDEFERIDO PEDIDO DE OITIVA DE
TESTEMUNHAS - DIPLOMA DO PREFEITO NÃO ATINGIDO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Ao acórdão foram opostos embargos de declaração por ambas
as partes: os de Jucélio Formiga de Sousa (fls. 380-385) foram desprovidos e
os de José de Araújo Neto (fls. 386-389) foram providos parcialmente sem
efeitos infringentes, para determinar a juntada aos autos das notas
taquigráficas referentes ao julgamento do RCED n° 76 (fls. 392-397).
Jucélio Formiga de Sousa alega, nas razões do recurso
especial, interposto com base no artigo 276, inciso 1, a, do Código Eleitoral
(fls. 449-457), além de divergência jurisprudencial, afronta ao artigo 91 do
Código Eleitoral e artigo 48 da Res.-TSE n° 22.71712008.
Argumenta, em síntese, que a declaração de inelegibilidade do
Vice-Prefeito José de Araújo Neto, que acarretou a cassação de seu diploma,
igualmente deve alcançar a cassação do diploma do prefeito eleito
componente da mesma chapa, em razão dos princípios da unicidade da chapa
estabelecida no artigo 91 do CE. Acrescenta que, ao contrário do que
consignou o Tribunal Regional Eleitoral, não há falar em subsidiariedade
apenas do vice-prefeito em relação ao titular, porque a lei não faz essa
distinção.
Por sua vez, José de Araújo Neto, nyrecurso especial
interposto amparado no artigo 276, inciso 1, a, do CE j fÍ. 458-476), sustenta
preliminarmente:
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1. Incompetência do Tribunal Regional Eleitoral para julgar,
originariamente, recurso contra expedição de diploma referente às eleições
municipais, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural, insculpido no
artigo 50 , LIII, da Constituição Federal;
2. Decadência, porquanto não teria sido observado o prazo de
três dias para a interposição do RCED, uma vez que a diplomação do
vice-prefeito ocorreu em 18.12.2008, enquanto o RCED foi protocolado em
juízo incompetente em 20.12.2008 e remetido ao juízo competente em
9.1.2009;
3. Preclusão, pois a inelegibilidade em comento não foi
suscitada na fase de registro de candidatura, o que seria exigível por não se
tratar de inelegibilidade constitucional, visto que o cargo de vice-prefeito não
estaria abrangido na hipótese do artigo 14, § 7 1, da CF.
No mérito, afirma contrariedade aos § 51 e 71 do artigo 14 da
CF/88, com o argumento de que dizem respeito ao cônjuge e parentes de
titulares de mandato eletivo do Poder Executivo, mas não se referem aos
vices.
Defende que somente seria inelegível se seu irmão, no
mandato anterior, tivesse substituído o prefeito na chefia do Poder Executivo
nos seis meses antecedentes ao pleito, nos termos do § 7 0 do artigo 14 da
Carta Magna.
O Presidente do TRE/PB recebeu os recursos especiais como
ordinários (fl. 532).
Não foram apresentadas contrarrazões a ambos os recursos, a
despeito de devidamente intimados os recorridos (fl. 532 e certidão de fl. 534).
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo
desprovimento do recurso manejado por José de Araújo Neto e pelo
provimento do de Jucélio Formiga de Sousa (fls. 538-548).
Éc
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VOTO

O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP (Relator): Senhor
Presidente, inicialmente, ressalta-se que os recorrentes interpuseram recurso
especial, isoladamente, contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba nos autos do Recurso Contra Expedição de Diploma n° 76.
Embora o Presidente do Regional tenha assentado que, em
sede de recurso contra diplomação, o recurso cabível é o ordinário e os tenha
recebido como tal, a controvérsia diz respeito a eleições municipais, hipótese
em que é cabível o especial. Nesse sentido:

Recurso ordinário. Representação. Captação ilícita de votos e abuso
do poder político. Prefeito. Recebimento como recurso especial.
Agravo regimental. Decisão. Fundamentos não afastados.
- Incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão
que apreciar recurso contra expedição de diploma referente a
eleições municipais.
(AgRgRO n° 903/PA, Rei. Ministro CAPUTO BASTOS, julgado em
1 0.6.2006, DJ 7.8.2006 - grifo nosso)
Medida Cautelar. Pedido de liminar. Efeito suspensivo a Recurso
Ordinário. Eleições municipais. Indeferimento de liminar e da própria
Cautelar. Agravo Regimental.
Em se tratando de eleições municipais o Recurso cabível é o
Especial.
Alegando-se violação à disposição de lei federal e dissídio
jurisprudencial, pelo princípio da fungibilidade dos recursos, seria
admissível processar o Recurso Ordinário como Especial.
Ausência dos pressupostos autorizadores da Medida Excepcional.
Recurso circunscrito à matéria fático-probatória.
Agravo Regimental que não ataca o fundamento da decisão
impugnada.
Não-provimento.
'(AgRgMC n° 1.642/PA, Rei. Ministro LUIZ CARLOS MADEIRA,
julgado em 17.5.2005, DJ 10.6.2005 - grifo nosso)
Direito processual eleitoral. Recurso contra a expedição de diplomas.
Abrangência do recurso contra a diplomação por abuso do poder
econômico.
- Cabe recurso especial e não ordinário da deci o do TRE que
versar sobre expedição de diploma nas 7municipais.

REspe no 222-13.2010.6.00.0000/PB

II - O recurso contra a diplomação e a ação de impugnação tem
prazos diversos e tramitação diferente, mas objetivam afastar o
eleito, mediante a invalidação do seu diploma, na via judicial, não
podendo ser acolhido o argumento de que a hipótese de recurso
contra a dipiomação por abuso do poder econômico adstringe-se
apenas ao contido no artigo 1, 1, "d", da Lei Complementar n. 64, de
1990.
III - Recurso conhecido como especial e provido, a fim de que o
Tribunal aprecie o mérito da controvérsia, ou seja, se os fatos
narrados pelos recorrentes constituem ou não abuso do poder
econômico.
(AgR-AI n° 11.629/PR, Rei. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO,
julgado em 8.9.94, DJ 30.9.94)
Ultrapassada esta questão, analiso, em primeiro lugar, o
recurso es pecial de José de Araújo Neto.

Alega o recorrente a incompetência do Tribunal Regional
Eleitoral da Paraíba para julgar, originariamente, recurso contra expedição de
diploma referente às eleições municipais, levando em consideração o princípio
do juiz natural, insculpido no artigo ao artigo 50, LIII, da CF.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os tribunais
regionais eleitorais são competentes para processar e julgar os recursos contra
a diplomação de prefeitos. Por pertinente, destacam-se ementas de
precedentes:
RECURSO ESPECIAL. VEREADOR. PARENTESCO AFIM COM O
PREFEITO. INELEGIBILIDADE. RECURSO CONTRA A
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA.
1. Recurso contra a expedição de diploma de vereador. Competência
do Tribunal Regional Eleitoral. Ao juiz eleitoral cumpre tão-só receber
o apelo e comunicar ao órgão ad quem a sua interposição.
2. Inelegibilidade do candidato em razão de parentesco afim com o
chefe do executivo. Incidência da norma inscrita na Lei das
lnelegibilidades, artigo 1 0, inciso Vil.
Recurso não conhecido.

(REspe n° 15.516/CE, Rei. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, julgado
em 11.2.99, DJ 16.4.99 - grifos do original)
Diplomação.
O exame do mérito do recurso interpos contra a diplomação do
prefeito, sob a alegação de fraude, d e er efetuado pelo Tribunal
Regional Eleitoral competente, não ab ndo a este ordenar que o
Juiz Eleitoral o faça.
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Conhecimento e provimento do recurso especial.
(REspe no 5.030IBA, Rei. Ministro JOSÉ NÈRI DA SILVEIRA, julgado
em 27.4.78, DJ 19.6.78)
Assim, não há falar em violação ao princípio do juiz natural,
razão pela qual rejeito a alegação de incompetência.
Quanto à suposta decadência, sem razão o recorrente.
Sobre a questão assim se pronunciou a Corte de origem, verbis (fis. 374-375):
E ... ]

Não merece prosperar a preliminar de intempestividade do recurso,
vez que [sic] a diplomação dos eleitos realizou-se em 18112/2008 e o
recurso foi devidamente protocolado durante o plantão judiciário do
dia 2011212008, dentro do prazo legal de três dias, portanto.
A interposição deu-se perante a 2a Vara da Comarca de Cajazeiras
por orientação do Juiz Eleitoral, conforme certificado pelo Chefe do
Cartório Eleitoral da 631 Zona Eleitoral (fls. 210). Além disso, a
portaria juntada às fls. 200 estabelece o horário das 8 às 11 horas
para o plantão na Justiça Eleitoral e o recurso foi protocolizado às
13h37 (fls. 03), ou seja, quando não estava mais em funcionamento
o cartório da 63 a Zona.
Ademais, em razão do que estabeleceu referida portaria, no período
de 20.12.2008 a 06.12.2009 a Justiça Eleitoral não estava
funcionando em horário de expediente normal, mas sim excepcional,
razão pela qual aplicável ao caso, por analogia, também, o art. 184,
§ 1 1 , inciso II, do CPC, que impede o vencimento do termo ad quem
do prazo processual no dia de expediente com horário excepcional.
E...].
O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba assentou a
tempestividade do recurso contra expedição do diploma com base em
circunstâncias específicas do caso, corroboradas por certidão e portaria
lavradas pelo Juízo da 63a Zona Eleitoral, sendo vedado, portanto, o reexame
desses fatos em sede excepcional (Súmulas 7 do STJ e 279 do STF).
Demais disso, não obstante ser decadencial o prazo para
interposição de RCED, as regras previstas no artigo 184, § 1 1, II, do
CPC devem ser observadas no caso em julgamento. Confira-se a propósito:
Ação de impugnação de mandato
,%letivo. Contagem. Prazo.
Recesso.
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1 Ê certo que o prazo para ajuizamento de ação de impugnação de
mandato eletivo é de natureza decadencial, razão pela qual não se
interrompe nem se suspende durante o período de recesso forense.
2. No que tange ao termo final do referido prazo, se há
funcionamento do cartório em regime parcial (plantão), se deve
aplicar o artigo 184, § l, inciso II, do Código de Processo Civil,
prorrogando-se o prazo para o primeiro dia útil subsequente ao
término do recesso.
Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n° 35.893/PB, Rei. Ministro ARNALDO VERSIANI,
julgado em 19.11.2009, DJe 10.2.2010)

Também não assiste razão ao recorrente José de Araújo
Neto no tocante à preclusão decorrente de a inelegibilidade não ter sido
suscitada na oportunidade da impugnação ao registro de candidatura.
Efetivamente, a discussão gira em torno da aplicação do §

70

do artigo 14 da CF ao caso, cogitando-se, portanto, de inelegibilidade de
natureza constitucional. Logo, tem incidência, na espécie, a exceção prevista
no artigo 259 do CE, que estabelece serem preclusivos os prazos para
interposição de recurso, salvo quando neste se discutir matéria
constitucional. liustrativamente destacam-se:
Recurso contra expedição de diploma. Adoção de fato.
Inelegibilidade.
1. Para afastar a conclusão do TRE/Pi, de que ficou comprovada a
relação socioafetiva de filho de criação de antecessor ex-prefeito,
seria necessário o revolvimento do acervo probatório, inviável em
sede de recurso especial, a teor da Súmula n° 279 do Supremo
Tribunal Federal.
2. O vínculo de relações socioafetivas, em razão de sua influência na
realidade social, gera direitos e deveres inerentes ao parentesco,
inclusive para fins da inelegibilidade prevista no § 7° do artigo 14 da
Constituição Federal.
3. A inelegibilidade fundada no artigo 14, § 70, da Constituição
Federal pode ser arguida em recurso contra a expedição de
diploma, por se tratar de inelegibilidade de natureza
constitucional, razão pela qual não há falar em preclusão.
Recurso não provido.
(REspe n° 54101-031P1, Rei. Ministro ARNALDO VERSIANI, julgado
em 15.2.2011, DJe 22.3.2011 —grifo nosso)
RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CA6Í'DATO. PREFEITO.
INELEGIBILIDADE. ARTIGO 14, § 7 0 DA CONSTITUIÇÃO
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FEDERAL. ELEIÇÃO. RENOVAÇÃO. PEDIDO DE REGISTRO.
CANDIDATO. APTIDÃO. AFERIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE RECURSAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
PRECLUSÃO. IN000RRÉNCIA, ASSISTÊNCIA, INTERESSE
JURIDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. O interesse que autoriza a assistência simples é o interesse
jurídico de terceiro (CPC, artigo 50).
2. Se se cuidar de matéria constitucional, o Ministério Público
Eleitoral tem legitimidade para recorrer da decisão que deferir o
pedido de registro de candidatura, ainda que não o tenha
impugnado.
3. A inelegibilidade de estatura constitucional não se submete à
preclusão.

4. Na renovação da eleição, de que trata o artigo 224 do Código
Eleitoral, o exame da aptidão de candidatura deve ocorrer no
momento do pedido de registro, não se levando em conta a situação
anterior do candidato na eleição anulada, a menos que ele tenha
dado causa à anulação do pleito.
5. O novo pleito é considerado autônomo e demanda a reabertura do
processo eleitoral.
6. Recursos desprovidos.
(AgR-REspe n° 36.043/MG, Rei. Mm. MARCELO RIBEIRO, julgado
em 18.5.2010, DJe 25.8.2010 - grifo nosso)
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Recurso contra a
expedição de diploma. Vereador. Cônjuge. Prefeito. Ausência.
Desincompatibilização. Inelegibilidade. Artigo 14, § 70, da
Constituição Federal. Preclusão. Não-ocorrência. Litisconsórcio
passivo necessário. Partido político. Inexistência.
1. O cônjuge de prefeito é inelegível ao cargo de vereador, na
mesma circunscrição, salvo se o titular se afastar do cargo seis
meses antes do pleito. Precedentes.
2. A inelegibilidade fundada no artigo 14, § 70, da Constituição
Federal pode ser argüida em recurso contra a expedição de
diploma, por se tratar de inelegibilidade de natureza
constitucional, razão pela qual não há que se falar em
preclusão, ao argumento de que a questão não foi suscitada na
fase de registro de candidatura (Ac. n° 3.6321SP). Precedentes.

3. No recurso contra a expedição de diploma, não há litisconsórcio
passivo necessário entre o diplomado e o partido político.
4. Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
(AgRgAg n° 7.0221PR, Rei. Ministro GERARDO GROSSI, julgado em
14.8.2007, DJ 14.9.2007 - grifo nosso)
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO )ITÊNO NO AGRAVO.
DECISÃO IMPUGNADA. FUNDÍENTOS NÃO ILIDIDOS.
PROVIMENTO NEGADO.
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1- As condições de elegibilidade, previstas no artigo 14, § 3 0, CF,
aferidas à época do registro de candidatura, não são próprias para
fundamentar recurso contra expedição de diploma, nos termos do
artigo 262, 1, CE. Precedentes.
II- O recurso contra expedição de diploma, nos termos do artigo
262, 1, CE, somente pode ser fundamentado em inelegibilidades,
as quais são previstas na Constituição Federal e na Lei
Complementar n° 64/90.

III- As inelegibilidades constitucionais podem ser argüidas tanto
na impugnação de candidatura quanto no recurso contra
expedição de diploma, mesmo se existentes no momento do
registro, pois aí não há falar em preclusão. No entanto, as
inelegibilidades constantes da legislação infraconstitucional só
poderão ser alegadas no recurso contra expedição de diploma
se o fato que as tiver gerado, ou o seu conhecimento for
superveniente ao registro.

IV- Regularidade de diretório não é matéria constitucional, ensejando
preclusão.
V- É inviável o provimento do agravo interno quando não ilididos os
fundamentos da decisão agravada.
(AgRgAg n° 3.328/MG, Rei. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO,
julgado em 29.10.2002, DJ2I.2.2003 - grifo nosso)
§ 50 e 70 , da CF, sustenta
recorrente José de Araújo Neto que se referem ao cônjuge e parentes de titular
de mandato eletivo do Poder Executivo, não aos do vice, se este não houver
Quanto à violação ao artigo 14,

substituído o titular do mandato dentro dos seis meses anteriores ao

Contudo, a inelegibilidade constitucional aí descrita também alcança os
candidatos aos cargos de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, nos
termos da jurisprudência desta Corte. Por oportuno, colhe-se precedente:
pleito.

CONSULTA. ELEGIBILIDADE. EXECUTIVO MUNICIPAL. TITULAR.
EX-COMPANHEIRA. VICE-PREFEITO. IRMÃO. SERVIDOR
PÚBLICO. DESI NCOMPATIBI LIZAÇÃO.
1. O irmão do vice-prefeito poderá se candidatar ao mesmo
cargo de seu parente, ou ao cargo de prefeito, desde que o
titular seja reelegível e se desincompatibilize seis meses antes
do pleito. Se o vice-prefeito assumir a prefeitura nos seis meses
anteriores ao pleito, seu irmão será inelegível.

2. A ex-companheira poderá candidatar-se ao mesmo cargo eletivo
de seu ex-companheiro, chefe do Poder Executivo Municipal, desde
que este seja reelegível e se afaste do cargo seis meses antes do
pleito. O afastamento do lar seis meses antes da eleição não elide a
inelegibilidade da ex-companheira do prefi , porque, em algum
momento do mandato, existiu o pare7
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3. O servidor público que exerce cargo em comissão deve

exonerar-se do cargo três meses antes do pleito.
(Resolução n° 21.615/DE, Rei. Ministro CARLOS VELLOSO, de
10.2.2004, DJ 23.3.2004 - grifo nosso)
No caso, não sendo possível ao vice-prefeito lançar-se
candidato ao terceiro mandato, independentemente de ter ou não substituído o
titular nos seis meses anteriores ao pleito, ao seu irmão se impõe igualmente a
vedação para disputar o cargo de vice-prefeito. Isso porque o preceito
constitucional visa coibir a perpetuação no mesmo cargo político de um só
núcleo familiar em determinada circunscrição. Assim, não há falar em
contrariedade ao artigo 14, § 50 e 70, da CF/88.
Recurso es pecial de Jucélio Formi ga de Sousa

Defende o recorrente que a decisão que reconhece a
inelegibilidade de qualquer dos componentes da chapa majoritária a contamina
como um todo, em razão do princípio da unicidade da chapa, estabelecido no
artigo 91 do CE.
A Corte Regional deu parcial provimento ao recurso de Jucélio
Formiga de Sousa para cassar o diploma tão somente do vice-prefeito, sob o
argumento de que se trata de inelegibilidade de cunho pessoal e, por isso, não
deveria atingir o prefeito ante a ausência de subsidiariedade deste em relação
àquele, bem como inaplicabilidade, após as eleições, dos princípios da
unidade e indivisibilidade da chapa.
Destaca-se, por elucidativo, o seguinte trecho do voto
condutor, verbis (fl. 378):
E..1
Finalmente, registre-se que a inelegibilidade do vice-prefeito
recorrido não deve refletir na diplomação do titular do cargo, vez que
[sic] tem motivo de caráter pessoal (relação de parentesco) e não há
relação de subsidiariedade entre do [sic] prefeito em relação ao vice,
mas sim do vice em relação ao prefeito.
O mesmo, porém, não ocorreria se fosse o contrário. É que a
relação entre o mandato do Chefe do Eecutivo e seu Vice é de
subsidiariedade (na falta daquele, a este), razão pela qual
apenas quando presente esta su,, ,i'ariedade é que tem sentido a
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inelegibilidade prejudicial, a qual somente ocorre quando a
inelegibilidade do Chefe prejudica a do seu vice, e não o contrário.
Além disso, a unicidade da chapa poderia ter sido invocada em sede
de registro de candidatura, mas deixou de ser relevante após a
realização das eleições.

Consoante se depreende do acórdão regional, o recorrente
Jucélio Formiga de Sousa ajuizou recurso contra expedição dos diplomas de
Evilasio Formiga Lucena Neto e de José de Araújo Neto, respectivamente,
prefeito e vice-prefeito eleitos em 2008, arguindo pela vez primeira naquele
pleito que o vice-prefeito diplomado seria inelegível em razão do seu
parentesco com o detentor do mesmo cargo nos dois períodos imediatamente
anteriores a 2008.
De fato, conforme o artigo 259 do CE, a arguição de
inelegibilidade de ordem constitucional está livre da preclusão, podendo,
assim, ser suscitada no recurso contra expedição de diploma; todavia, a
irradiação de efeitos na chapa majoritária, em fase processual, em que não
mais se permite a substituição de candidato inelegível, merece temperamento
na situação específica dos autos.
De início, não se pode perder de vista a disciplina estabelecida
no artigo 18 da LC n° 64/90, verbis:
Artigo 18. A declaração de inelegibilidade do candidato à Presidência
da República, Governador de Estado e do Distrito Federal e Prefeito
Municipal não atingirá o candidato a Vice-Presidente,
Vice-Governador ou Vice-Prefeito, assim como a destes não
atingirá aqueles. (grifo nosso)

É certo que a jurisprudência desta Corte interpreta o referido
dispositivo de forma a lhe dar efetividade tão somente na fase de registro,
enfatiza, inclusive, ser possível a substituição do candidato inelegível a
qualquer momento antes do pleito. Entretanto, em todas as situações em que
esta Corte enfrentou o tema, a inelegibilidade questionada dizia respeito ao
titular da chapa, postulante do cargo de chefe do Poder Executivo, o que
sinaliza não se estender à situação do vice-prefeit oís sua relação de
subsidiariedade na chapa, a toda evidência, n ~ pressupõe ser a recíproca
verdadeira.

1
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In casu, a arguição da inelegibilidade do irmão do vice-prefeito
somente em fase posterior ao registro de candidatura, visando atingir também
o diploma do prefeito, revela uma prática reprovável pela Justiça Eleitoral,
denominada de armazenamento tático da demanda, ainda mais evidenciada
porque é cediço não ser possível a substituição do candidato inelegível após o
pleito.
Deve-se aplicar ao caso, mutatis mutandis, o precedente desta
Corte que consigna que, quando se trata de questão de natureza pessoal
arguida após o pleito, como a que se apresenta - inelegibilidade por
parentesco com o vice-prefeito -, não há falar em ilegitimidade das eleições,
mormente se considerarmos não haver relação de subsidiariedade do prefeito
em relação ao vice-prefeito, verbis:
Recurso contra expedição de diploma - Prefeito - Perda de direitos
políticos - Condenação criminal - Trânsito em julgado posterior à
eleição - Condição de elegibilidade - Natureza pessoal - Eleição
não maculada - Validade da votação - Situação em que não há
litisconsórcio passivo necessário - Eleição reflexa do vice - Artigo
15, III, da Constituição da República —Artigo 18 da LC n°64/90.
1. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidades são
aferidas com base na situação existente na data da eleição.
2. Por se tratar de questão de natureza pessoal, a suspensão
dos direitos políticos do titular do Executivo Municipal não
macula a legitimidade da eleição, sendo válida a votação
porquanto a perda de condição de elegibilidade ocorreu após a
realização da eleição, momento em que a chapa estava
completa.
(REspe n° 21.2731SP, Rei. Ministro FERNANDO NEVES, julgado em
27.5.2004, DJ 2.9.2005)

Nesse contexto, conheço parcialmente do recurso especial
de José de Araújo Neto para, nessa extensão, negar-lhe provimento e
conheço e nego provimento ao recurso de Jucélio Formiga de Sousa.
À Secretaria para correção da autuação.
É como vc
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VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor
Presidente, acompanho o eminente relator. No curso do voto de Sua
Excelência fui imaginando e concordei, especialmente, com a tese que,
parece, já foi do Regional - e sufragada pelo relator - no sentido de que,
embora possa haver o recurso contra expedição de diploma referente a
matérias de natureza constitucional, que não foram objeto de impugnação ao
registro, essa impugnação não pode atingir a um terceiro no caso concreto,
porque senão seria exatamente prestigiar o armazenamento da ação. Ou seja,
o cidadão que recorreu, claro, sabia que estava inelegível, pois não é fato
novo, mas não impugna o registro. Por quê? Se impugnasse, o partido poderia
substituir o vice até a data da eleição.
O que ele faz? Não impugna para não dar chance à
substituição. Quando já está diplomado, entra com o recurso contra a
expedição de diploma e pede para cassar não apenas aquele que é inelegível,
mas aquele outro. Por quê? Porque não pode mais substituir.
É uma situação que a Justiça Eleitoral não deve, a meu ver,
placitar. Por isso acompanho o relator.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhora
Presidente, tenho algumas dúvidas, portanto peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

RO n° 222-13.201 0.6.00.0000/PB. Relator: Ministro Gilson
Dipp. Recorrente: Jucélio Formiga de Sousa (Advogados: Gabriela Rollemberg
e outros). Recorrente: José de Araújo Neto (Advogados: Edward Johnson
Gonçalves de Abrantes e outro). Recorrido: Evilasio Formiga Lucena Neto
(Advogados: Antônio Glaucius de Morais e outros). Recorrido: José de Araújo
Neto (Advogados: Edward Johnson Gonçalves de Abrantes e outro). Recorrido:
Jucélio Formiga de Sousa (Advogados: José Ricardo Porto e outros).
Usaram da palavra, pelo recorrente/recorrido Jucélio Formiga
de Sousa, o Dr. Michel Saliba e, pelo recorrido Evilasio Formiga Lucena Neto,
o Dr. Altivo Aquino Menezes.
Decisão: Após os votos dos Ministros Gilson Dipp e Marcelo
Ribeiro, conhecendo parcialmente do recurso de José de Araújo Neto e, na
parte conhecida, desprovendo-o, bem como conhecendo e desprovendo o
recurso de Jucélio Formiga de Sousa, pediu vista o Ministro Arnaldo Versiani.
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes as
Ministras Cármen Lúcia e Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio, Gilson
Dipp, Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani, e o Procurador-Geral Eleitoral,
Roberto Monteiro Gurgel Santos.

SESSÃO DE 13.9.2011.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhora
Presidente, Jucélio Formiga de Sousa interpôs recurso contra a diplomação de
Evilasio Formiga Lucena Neto e José Araújo Neto nos cargos,
respectivamente, de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de São José da
Lagoa Tapada (PB), nas eleições de 2008, sob o fundamento de que o
Vice-Prefeito seria inelegível, por ser irmão do antecessor Vice-Prefeito
Antonio Araújo Silva, que ocupara esse mesmo cargo nos dois mandatos
antecedentes (2001-2004 e 2005-2008).
O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba deu parcial
provimento ao recurso, para cassar apenas o diploma do Vice-Prefeito.
Interpostos recursos especiais por Jucélio Formiga de Sousa e
por José Araújo Neto, o relator, Ministro Gilson Dipp, na sessão de 13.9.2011,
negou-lhes provimento, sendo acompanhado pelo Ministro Marcelo Ribeiro.
Pedi vista dos autos para melhor exame.
Como bem demonstrou o relator, o recurso especial do
Vice-Prefeito José Araújo Neto não merece prosperar, por serem
improcedentes as alegações de incompetência do TRE/PB para julgar
originariamente o recurso contra expedição de diploma, de decadência e de
preclusão, nada tendo a acrescentar a esse respeito, assim como em relação à
própria inelegibilidade.
Quanto ao recurso especial de Jucélio Formiga de Sousa, que
motivou o meu pedido de vista, a questão consiste em saber se, em virtude do
princípio da unicidade e indivisibilidade de chapa majoritária para cargos do
Executivo, cassado o diploma do Vice-Prefeito, deve ser também cassado o do
Prefeito.
Essa questão ainda é tormentosa e envolve a interpretação do
art. 18 da Lei Complementar n° 64190, a saber:
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A declaração de inelegibilidade do candidato à Presidência da
República, Governador de Estado e do Distrito Federal e Prefeito
Municipal não atingirá o candidato a Vice-Presidente,
Vice-Governador ou Vice-Prefeito, assim como a destes não atingirá
aqueles.

A jurisprudência do Tribunal já foi no sentido de que essa regra
se aplicava tanto à fase de registro de candidatura, quanto à de expedição de
diploma (v.g., RESPE n° 9.275, rei. Mm. Américo Luz).
Hoje em dia, porém, é dominante o entendimento de que eia
só se aplica à fase de registro e, mesmo assim, se ainda não tiverem sido
realizadas as eleições (cf. RESPE n o 20.975, rei. Min. Sálvio de Figueiredo, e
RESPE n° 25.586, rei. Mm. Carlos Ayres Britto), como, aliás, observado pelo
relator.
Em outras palavras, realizada a eleição, se o registro de
qualquer um dos candidatos da respectiva chapa majoritária - titular ou vice for indeferido posteriormente ou se cassado o diploma de qualquer um deles
na fase seguinte, isto é, na fase de diplomação, o outro candidato sofre os
mesmos efeitos, com a insubsistência da chapa por completo.
E esse entendimento decorre do disposto no art. 91, caput, do
Código Eleitoral, segundo o qual o "registro de candidatos a presidente e
vice-presidente, governador e vice-governador, ou prefeito e vice-prefeito,
far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a indicação de
aliança de partidos".
Sendo única e indivisível a chapa, a substituição de um de
seus componentes só poderá ocorrer até a data da eleição, e não
posteriormente.
No caso, não mais existe a possibilidade de substituição,
porque a eleição já se realizou, já tendo sido, inclusive, diplomados os
candidatos.
Logo, cassado o diploma do Vice-Prefeito, em face de
inelegibilidade por parentesco, deve ser, também, em princípio, cassado o
diploma do Prefeito.
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E não se trata, a meu ver, com a devida vênia, de cogitar de

"armazenamento tático" de arguição de inelegibilidade, porque ela poderia ter
sido arguida na fase de registro.
A inelegibilidade de que cuidam os autos é de natureza
constitucional (

70

do art. 14 da Constituição Federal), podendo ser ela

suscitada na fase de diplomação, ainda que não o tenha sido antes ou mesmo
se ela, eventualmente, tivesse sido rejeitada na fase de registro (art. 259 do
Código Eleitoral).
De duas, uma: ou a inelegibilidade constitucional é preclusiva
ou não é. Mas, se não há preclusão, como é da nossa jurisprudência, ela pode
ser arguida na fase de diplomação, pouco importando se foi discutida ou
decidida na fase de registro.
Penso, entretanto, que a hipótese dos autos é peculiar.
De fato, o Prefeito está no exercício do mandato há mais de 3
(três) anos. A cassação do seu diploma, portanto, a essa altura, acarretaria a
convocação de novas eleições, quando, no corrente ano de 2012, já se
realizarão eleições municipais daqui a pouco mais de 6 (seis) meses.
Por outro lado, trata-se, aqui, de inelegibilidade do
Vice-Prefeito.
E, embora o art. 178 do Código Eleitoral estabeleça que o voto
dado ao candidato a prefeito se entende dado ao respectivo vice, não se pode
negar a qualidade de acessório ou secundário do candidato a vice, apesar da
obrigatoriedade da sua candidatura para composição da mesma chapa com
vistas à validade da eleição.
Pelo exposto, dadas as peculiaridades dos autos, acompanho
o relator, conhecendo, em parte, do recurso especial de José Araújo Neto e,
nessa parte, negando-lhe provimento, bem como negando provimento ao
recurso especial de Jucélio Formiga de Sousa.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhora
Presidente, peço vênia para divergir quanto à fundamentação veiculada pelo
Ministro Arnaldo Versiani.
Por que peço vênia? Porque houve recurso contra diplomação,
e apontou-se, nesse recurso, causa de inelegibilidade pessoal, relativa ao
Vice-Prefeito.
Indaga-se: é possível dizer que, nesse recurso contra
diplomação do titular e do Vice, já verificada, atinge-se a chapa? A meu ver,
não, sob pena de elastecer-se a causa de inelegibilidade, relacionada a algo
pessoal. E o que houve, repito, foi o fato de o ajuizamento de um recurso
contra diplomação alcançar terceiro que não estaria impedido de concorrer. E
com mais um aspecto, uma causa de inelegibilidade que estaria a atingir não o
candidato ou o diplomado à titularidade, mas o diplomado como Vice.
Tendo em conta esse aspecto, o caráter pessoal da
inelegibilidade do Vice-Prefeito, e o modo de compreender a matéria, não
ficando muito impressionado com o argumento alusivo à proximidade das
eleições, já que precisaria potencializar o aspecto para, se fosse o caso,
simplesmente inobservar a legislação, acompanho o Relator.

PEDIDO DE VISTA

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente):
Senhores Ministros, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 222-13.201 0.6.00.0000/PB. Relator: Ministro Gilson
Dipp. Recorrente: Jucélio Formiga de Sousa (Advogados: Gabriela Rollemberg
e outros). Recorrente: José de Araújo Neto (Advogados: Edward Johnson
Gonçalves de Abrantes e outro). Recorrido: Evilasio Formiga Lucena Neto
(Advogados: Antônio Glaucius de Morais e outros). Recorrido: José de Araújo
Neto (Advogados: Edward Johnson Gonçalves de Abrantes e outro). Recorrido:
Jucélio Formiga de Sousa (Advogados: José Ricardo Porto e outros).
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após os votos dos
Ministros Arnaldo Versiani e Marco Aurélio, acompanhando o voto do Ministro
Gilson Dipp, antecipou o pedido de vista a Ministra Cármen Lúcia.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes a Ministra
Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, Gilson Dipp, Arnaldo
Versiani e Henrique Neves da Silva e a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral,
Sandra Cureau.

SESSÃO DE 2.5.2012.
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VOTO-VISTA

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Presidente):
Recursos especiais eleitorais interpostos contra acórdão do Tribunal Regional
Eleitoral da Paraíba que deu parcial provimento ao recurso contra expedição
de diploma e cassou, por inelegibilidade reflexa, o diploma de José Araújo
Neto, Vice-Prefeito do Município de São José da Lagoa Tapada, sem, contudo,
fulminar o mandato do Prefeito Evilásio Formiga Lucena Neto.
2. O recorrente José de Araújo Neto, vice-prefeito, assevera,
preliminarmente: a) incompetência do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
para julgar originalmente recurso contra expedição de diploma referente à
eleição municipal; b) decadência, pois não teria sido observado o prazo de três
dias para propositura da ação; c) preclusão, considerando que a inelegibilidade
não foi suscitada quando do requerimento de registro de candidatura.
Sustenta, em essência, contrariedade aos § 5 1 e 70 do art. 14
da Constituição da República, pois esses dispositivos constitucionais
referem-se apenas ao titular do cargo eletivo (fl. 471).
3. O recorrente Jucélio Formiga de Sousa sustenta afronta
aos arts. 91 do Código Eleitoral e 48 da Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral n. 22.71712008, bem como divergência jurisprudencial.
Alega, em síntese, que a cassação do diploma de qualquer dos
componentes da chapa majoritária conduz à cassação do outro candidato que
dela participa, em razão do princípio da unicidade da chapa, nos termos do
art. 91 do Código Eleitoral (fl. 451).
Afirma, portanto, que, diante da cassação do diploma do
Vice-Prefeito pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a consequência seria
a cassação do diploma do Prefeito eleito na mesma chapa (fl. 456).
4. A Procuradoria-Geral Eleitoral, em seu parecer de
fis. 538-548, opina pela rejeição das preliminares do recurso de José de Araújo
Neto e, no mérito, pelo seu desprovimento.
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Quanto ao recurso de Jucélio Formiga de Sousa, opina pelo
provimento, para que o diploma do Prefeito Evilásio Formiga Lucena Neto
também seja cassado.
S. Na Sessão Plenária de 13.9.2011 (fl. 562), o Relator,
Ministro Gilson Dipp, conheceu em parte do recurso de José Araújo Neto e,
nessa parte, negou-lhe provimento, considerando a aplicabilidade dos § 50 e
70

do art. 14 da Constituição da República, no que foi acompanhado pelo

Ministro Marcelo Ribeiro.
No tocante ao recurso de Jucélio Formiga de Sousa, o Relator
negou provimento, pois: a) incide o art. 18 da Lei Complementar n. 64190
quando se trata de questão de natureza pessoal arguida após o pleito;
b)

configura armazenamento tático de ilícito articular inelegibilidade

constitucional somente em recurso contra expedição de diploma, e não na fase
de registro de candidaturas.
O Ministro Marcelo Ribeiro acompanhou o Relator, enquanto o
Ministro Arnaldo Versiani pediu vista dos autos.
Na Sessão Plenária de 2.5.2012 (fl. 563), o Ministro Arnaldo
Versiani, em razão da peculiaridade do caso concreto, acompanhou a
conclusão do voto do Relator, ressaltando, contudo, que:
cassado o diploma do Vice-Prefeito, em face de inelegibilidade
por parentesco, deve ser, também, em princípio, cassado o diploma
do prefeito.
(...)
Penso, entretanto, que a hipótese dos autos é peculiar.
De fato, o Prefeito está no exercício do mandato há mais de 3 (três)
anos. A cassação do seu diploma, portanto, a essa altura,
acarretaria a convocação de novas eleições, quando, no corrente
ano de 2012, já se realizarão eleições municipais daqui a pouco mais
de 6 (seis) meses".

O Ministro Marco Aurélio acompanhou o voto do Relator. Na
sequência, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.
É o relatório.
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Analiso, inicialmente, o recurso de José Araúlo Neto,
Vice-Prefeito do Municí p io de São José da La goa Tapada.
Quanto à suposta incompetência do Tribunal Regional Eleitoral
para processar e julgar recurso contra expedição de diploma referente às
eleições municipais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no
sentido de que "compete ao Tribunal Regional Eleitoral o julgamento do
recurso contra a expedição de diploma de vereador" (AgR-REspe n. 25284,
Mm. Gerardo Grossi, DJU 28.4.2006).
Da mesma forma não merece acolhida a alegada decadência.
O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba expressamente assentou que "a
diploma ção dos eleitos realizou-se em 1811212008 e o recurso foi devidamente
protocolado durante o plantão judiciário do dia 2011212008, dentro do prazo
legal de três dias, portanto" (grifei - fis. 374-375).
Ademais, não há falar em preclusão da matéria articulada no
recurso contra expedição de diploma (inelegibilidade por parentesco do
vice-prefeito), diante da ausência de impugnação ao registro de candidatura,
pois a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que "a
inelegibilidade fundada no art. 14,

70,

da Constituição Federal pode ser

arguida em recurso contra a expedição de diploma, por se tratar de
inelegibilidade de natureza constitucional, razão pela qual não há falar em
preclusão" (REspe n. 5410103, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJe 22.3.2011).
Quanto à suposta afronta ao artigo 14, § 5 0 e 70, da
Constituição da República, considerando que os dispositivos seriam
direcionados apenas ao titular, e não ao vice, ressalto que a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral tem assentado a aplicabilidade dos referidos
parágrafos também ao vice, seja para permitir a sua reeleição para um período
subsequente, seja em relação à vedação a um terceiro mandato de vice, seja
em razão da inelegibilidade por parentesco.
Nesse sentido, confiram-se:

"CONSULTA. VICE-PREFEITO REELEITO. CANDIDATOS A
PREFEITO DE CHAPAS DIVERSAS. PRETENSÃO.

REspe n° 222-13.201 0.6.00.0000/PB

24

CANDIDATURA. TERCEIRO MANDATO. VEDAÇÃO. ART. 14, § 50,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Ao ocupante de dois mandatos consecutivos de vice-prefeito é
vedado se candidatar ao mesmo cargo no pleito seguinte, sob pena
de restar configurado o exercício de três mandatos sucessivos.
2. Tal vedação persiste ainda que, em cada um dos mandatos, o
referido vice tenha exercido o cargo com prefeitos de diferentes
chapas.
(..)" (Cta n. 1557, Rei. Mm. Felix Fischer, DJe 6.5.2008)
"CONSULTA. ELEGIBILIDADE. CHEFIA DO PODER EXECUTIVO.
PARENTESCO. ART. 14, § 5 0 E 70, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1. O cunhado de Vice-Prefeito, na linha da jurisprudência desta c.
Corte Superior, é elegível desde que o Vice-Prefeito não esteja no
exercício de mandato conquistado em face de sua reeleição e se
desincompatibilize seis meses antes do pleito (Precedente: Consulta
n°997, Rel. Mm. Carlos Velloso, DJ de 20.4.2004).
2. É irrelevante se o partido político, pelo qual o cunhado irá
concorrer ao cargo de Prefeito, faça oposição ao do Vice-Prefeito.
Consulta respondida positivamente" (Cta n. 1608, Rei. Mm. Felix
Fischer, DJU 6.8.2008).

Não sendo permitido o terceiro mandato consecutivo de
vice-prefeito (art. 14, § 50 , da Constituição da República), a norma do art. 14,
§ 70 , da Constituição veda, por inelegibilidade reflexa, a candidatura do irmão
daquele ao cargo de vice-prefeito, evitando-se a formação de núcleos
familiares na condução do Executivo municipal.
Passo a analisar o recurso de Jucélio Formiga de Sousa.
O recorrente pretende que o reconhecimento da inelegibilidade
por parentesco do vice-prefeito fulmine também o diploma do prefeito, diante
do princípio da indivisibilidade da chapa majoritária.
Peço vênia ao relator e aos demais Ministros que o
acompanharam para divergir. Quanto à alegação de que a veiculação de
determinada inelegibilidade constitucional somente após o pedido de registro
configuraria "armazenamento tático de ilícitos" do candidato derrotado, a tese
não parece ser aplicável à hipótese dos autos, data vênia dos que pensam
diferentemente.
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O "armazenamento tático de ilícitos" tem sido utilizado como
fundamento para se fixar prazo de determinada ação eleitoral em casos de
omissão le g islativa, como, por exemplo, a fixação, nas Eleições de 2002, do
prazo de 48 horas para a representação por invasão do candidato majoritário
na propaganda eleitoral do candidato proporcional (AgR-Rp n. 443,
Rei. p/ acórdão Ministro Sepúiveda Pertence, publicado na sessão de
19.9.2002).
Nas Eleições de 2004, o Tribunal Superior Eleitoral novamente
utilizou o fundamento do "armazenamento tático de ilícitos" para assentar que
o prazo da representação por contrariedade ao artigo 73 da Lei n. 9.504197,
em sua redação antiga, seria de cinco dias, evitando-se, portanto, que o
candidato aguardasse o resultado das urnas, para, em caso de derrota,
acionar judicialmente o candidato vitorioso por suposta conduta vedada
(RO n. 748, Rei. Mm. Carlos Madeira, DJU 26.8.2005).
Mais recentemente, nas Eleições de 2006, o Tribunal Superior
Eleitoral revistou a tese do "armazenamento tático de ilícitos", chegando-se à
conclusão de que, em razão da omissão legislativa, o prazo da representação
do artigo 30-A da Lei. 9.504197 seria o término do mandato (RO n. 1540,
Rei. Mm. Felix Fischer, DJe 10.6.2009).
Na hipótese dos autos não há omissão legislativa, data venha,
mas disposição le g al e entendimento Iurisprudenciai firme no sentido de que a
inelegibilidade constitucional pode ser apurada em recurso contra expedição
de diploma (art. 262 do Código Eleitoral), não incidindo o instituto da preclusão
quando aquela inelegibilidade não for arguida em ação de impugnação de
registro de candidatura, nos termos do artigo 259 do Código Eleitoral, segundo
o qual:
"São preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo
quando neste se discutir matéria constitucional"

Nesse sentido, confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO. PREFEITO.
INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 70, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ELEIÇÃO. RENOVAÇÃO. PEDIDO DE REGISTRO. CANDIDATO.

REspe n° 222-13.2010.6.00.0000/PB

26

APTIDÃO. AFERIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE
RECUR SAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO.
INOCORRÉNCIA. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. O interesse que autoriza a assistência simples é o interesse
jurídico de terceiro (CPC, art. 50).
2. Se se cuidar de matéria constitucional, o Ministério Público
Eleitoral tem legitimidade para recorrer da decisão que deferir o
pedido de registro de candidatura, ainda que não o tenha
impugnado.
3. A inelegibilidade de estatura constitucional não se submete à
preclusão.
4. Na renovação da eleição, de que trata o art. 224 do Código
Eleitoral, o exame da aptidão de candidatura deve ocorrer no
momento do pedido de registro, não se levando em conta a situação
anterior do candidato na eleição anulada, a menos que ele tenha
dado causa à anulação do pleito.
5. O novo pleito é considerado autônomo e demanda a reabertura do
processo eleitoral.
6. Recursos desprovidos" (grifei - AgR-REspe n. 36043,
Rei. Mm. Marcelo Ribeiro).

O candidato a prefeito sabia, previamente às Eleições de 2008,
que o seu candidato a vice-prefeito poderia ter o registro impugnado ou, em
caso de vitória, o próprio diploma, nos termos da legislação pertinente e da
jurisprudência eleitoral.
Não há, então, omissão legislativa, fundamento do

"armazenamento tático de ilícitos", tampouco cabe invocar o desconhecimento
da legislação, pois, nos termos do art. 30 da Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro, "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece", sobretudo aqueles que militam ativamente no processo eleitoral,
como os candidatos.
Ademais, quanto à incidência do artigo 18 da Lei
Complementar n. 641901, a jurisprudência pretérita do Tribunal Superior
Eleitoral entendia pela plena aplicação do referido dispositivo em questões
arguidas mesmo após as eleições.

1 "A declaração de inelegibilidade do candidato à Presidência da República, Governador de Estado e do Distrito
Federal e Prefeito Municipal não atingirá o candidato a Vice-Presidente, Vice-Governador ou Vice-Prefeito, assim
como a destes não atingirá aqueles".
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No julgamento do REspe n. 15366, Relator para acórdão
Ministro Walter Costa Porto, DJU 5.4.1999, oriundo de recurso contra
expedição de diploma, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu que a cassação
de diploma do prefeito, por incidir na causa de inelegibilidade do artigo l',
inciso 1, alínea g, da Lei Complementar n. 64190, não fulminaria o diploma do
vice-prefeito.
A jurisprudência atual, todavia, é iterativa no sentido de que o
artigo 18 da Lei Complementar n. 64/90 se aplica apenas ao processo de
registro de candidatura, tendo ainda como prazo limite para a sua incidência a
realização das eleições. Permite-se, portanto, a substituição dos candidatos
que no curso do processo eleitoral tiveram os seus registros de candidatura
indeferidos.
Realizadas as eleições, contudo, passa a incidir a regra do
artigo 91 do Código Eleitoral, segundo o qual "o registro de candidatos a
presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, ou prefeito e
vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a
indicação de aliança de partidos".
Após as eleições, portanto, seja em processo de registro de
candidatura, seja em recurso contra expedição de diploma, o reconhecimento
de determinada causa de inelegibilidade, constituída antes das eleições,
fulminará toda a chapa em razão do princípio da indivisibilidade da chapa
majoritária, reforçado com o disposto no artigo 178 do Código Eleitoral que
estabelece que o "voto dado ao candidato a Presidente da República
entender-se-á dado também ao candidato a vice-presidente, assim como o
dado aos candidatos a governador, senador, deputado federal nos territórios,
prefeito e juiz de paz entender-se-á dado ao respectivo vice ou suplente".
No julgamento do REspe n. 36038, Relator Ministro Henrique
Neves, DJe 25.10.2011, que tratava de inelegibilidade constitucional
constituída antes das eleições, concluiu, em recurso oriundo de expedição de
diploma, que a cassação de diploma do prefeito fulminava toda a chapa.
Transcrevo trechos do voto do Ministro:
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De qualquer sorte, é assente na jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral que os votos conferidos a candidato inelegível são nulos, e,
como tal atinge à eleição do candidato que disputou as eleições em
chapa única. Em outras palavras 'a cassação do diploma do titular
implica a cassação do diploma do vice ou do suplente, devido à sua
condição de subordinação em relação àquele' (AG 6462,
rei. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 20.11.2006). Isto porque, como
destacado pelo Mm. Sélvio de Figueiredo, no julgamento do
RE 19.541 (DJ 9.3.2002): 'nos casos em que há cassação do
registro do titular antes do pleito, o partido tem a faculdade de
substituir o candidato. Todavia, se ocorrer a cassação do registro ou
do diploma do titular após a eleição - seja fundada em causa
personalíssima ou em abuso de poder -, maculada restará a chapa,
perdendo o diploma tanto o titular como o vice'.
Ressalto, ainda, que a inelegibilidade em questão é bem anterior ao
próprio pedido de registro, não sendo o caso de situação
personalíssima que tenha se constituído apenas após as eleições, o
que, em tese, poderia levantar outra discussão sobre a situação do
Vice-Prefeito. Na hipótese dos autos, o Vice-Prefeito, desde o
momento do lançamento da candidatura, tinha condições de saber
que, ao menos, pairavam dúvidas sobre a elegibilidade da candidata
e, nesta situação, assumiu o risco de formar a chapa para disputar o
pleito com pessoa inelegível.
(...)".
Nesse sentido, ainda, o Recurso Ordinário n. 2233, Relator
Ministro Fernando Gonçalves, DJe 10.3.2010, no qual se reafirmou que, "de
acordo com o princípio da indivisibilidade da chapa única majoritária, segundo
o qual, por ser o registro do governador e vice-governador realizado em chapa
única e indivisível (art. 91 do Código Eleitoral), a apuração de eventual censura
em relação a um dos candidatos contamina a ambos. A morte do titular da
chapa impõe a interpretação de referido princípio com temperamentos".
Ademais, a partir do julgamento do Recurso contra Expedição
de Diploma n. 703, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio,
DJU 24.3.2008, no qual o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a existência
de litisconsorte necessário entre o chefe do Executivo e o seu vice, não se
pode mais afirmar que este possui uma condição de subordinação em relação
àquele, mas de partes autônomas que, após as eleições, compõem uma chapa
indivisível, sendo certo que "a inelegibilidade do Vice-Prefeito inibe a validade

da chapa majoritária" (AgR-AC n. 3237, Rei. Mm. Ricardo Lewandowski,
DJe 31.8.2009).
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Da mesma forma, ressalto trechos do voto do Ministro Ayres
Britto no Recurso Especial Eleitoral n. 25586, DJU 6.12.2006:

Ora bem, em harmonia com o entendimento desta nossa Corte
Superior, o art. 18 da LC n° 64190 é aplicável aos casos em que o
titular da chapa majoritária teve seu registro indeferido antes das
eleições. Assim, o partido tem a faculdade de substituir o titular, sem
qualquer prejuízo ao vice. Entretanto, a cassação do registro ou
diploma do titular, após o pleito, atinge o seu vice, perdendo este,
também, o seu diploma, porquanto maculada restou a chapa. Isso
com fundamento no princípio da indivisibiiidade da chapa única
majoritária, prevista no caput do art. 91 do Código Eleitoral e no
§ lo do art. 22 e caput do art. 45 da Resolução-TSE n° 21.60812004.
(...)II

Por fim, o Recurso Especial Eleitoral n. 21273, Relator Ministro
Fernando Neves, DJU 2.9.20052, tratou de questão diversa dos presentes
autos, pois naquele julgamento o Tribunal Superior Eleitoral concluiu que
situação jurídica constituída no curso do mandato, condenação criminal
transitada em julgado do prefeito, não fulminava o mandato do vice-prefeito,
pois compete a este substituir ou suceder aquele nas hipóteses legais
(art. 79 da Constituição da República 3).
No caso ora em julgamento, trata-se de situação jurídica
constituída antes das eleições (inelegibilidade constitucional do vice-prefeito),
que, julgada após as eleições, seja em processo de registro, seja em recurso
contra expedição de diploma, fulmina toda a chapa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso de José Araújo
Neto e dou provimento ao recurso de Jucélio Formiga de Sousa para cassar
o diploma do Prefeito do Município de São José da Lagoa Tapada.

2 Trechos do voto da Ministra Elien Gracie que esclarece a questão:
"Assim, feitos os devidos reparos no quadro fálico, concluo que não cabe à Justiça Eleitoral, em sede de recurso
contra expedição de diploma, cassar o diploma do vice-prefeito em razão de condenação criminal do prefeito, outrora
companheiro de chapa, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido após a data de sua posse. Nesse caso, estando o
vice-prefeito a defender seu mandato em nome próprio, e não versando a hipótese sobre vício de votação ou sobre
qualquer causa de índole eleitoral; entendo não prevalecer a subordinação de sua condição jurídica à do prefeito".
3 "Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder- lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente".
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VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhora Presidente,
acompanho o Relator.

VOTO

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhora
Presidente, acompanho o Relator.
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EXTRATO DA ATA

RO n° 222-13.201 0.6.00.0000/PB. Relator: Ministro Gilson
Dipp. Recorrente: Jucélio Formiga de Sousa (Advogados: Gabriela Rollemberg
e outros). Recorrente: José de Araújo Neto (Advogados: Edward Johnson
Gonçalves de Abrantes e outro). Recorrido: Evilasio Formiga Lucena Neto
(Advogados: Antônio Glaucius de Morais e outros). Recorrido: José de Araújo
Neto (Advogados: Edward Johnson Gonçalves de Abrantes e outro). Recorrido:
Jucélio Formiga de Sousa (Advogados: José Ricardo Porto e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu parcialmente
do recurso de José de Araújo Neto e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, bem como conheceu e desproveu o recurso de Jucélio Formiga de
Sousa, nos termos do voto do relator.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes a Ministra
Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, Gilson Dipp, Arnaldo
Versiani e Henrique Neves da Silva, e a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral,
Sandra Cureau.

SESSÃO DE 2.8.2012.

