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ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 60, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. PRIMEIRO
SUPLENTE. COLIGAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
SIMPLES. DEFERIDO.
Segundo o entendimento deste Tribunal Superior
Eleitoral, admite-se a intervenção, na condição de
assistente simples, do primeiro suplente de candidato ao
cargo de vereador, em ações eleitorais que visam
impugnar pedido de registro de candidatura ou que
objetivam a cassação de mandato ou diploma em
eleições proporcionais, nas hipóteses em que, por
estarem filiados a partidos políticos coligados, há
possibilidade de o pretenso assistente ser atingido pelos
reflexos eleitorais decorrentes da eventual cassação do
diploma ou mandato do candidato eleito. Precedentes.
Pedido de assistência simples de AMAURI PEREIRA
CARDOSO deferido.
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ARTIGO 275, II,
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CÓDIGO ELEITÓRAL. OMISSÃO. INEXISTENTE.
CAUSA DE INELEGIBILIDADE.' ART. 14, § 60, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCIDÊNCIA. PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DO MANDATO
DE PREFEITO. CANDIDATO A REELEIÇÃO. CARGO
DE VEREADOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
Não há falar em ofensa ao art. 275, II, do Código
Eleitoral, pois houve claro e expresso exame e decisão do
Tribunal Regional sobre todas as questões relevantes ao
julgamento da causa, entre elas, o pedido de produção de
provas.
Embora as condições de elegibilidade e as causas
de inelegibilidade devam ser aferidas no momento da
formalização do registro de candidatura (art. 11, § 10,
da Lei das Eleições), é possível, em momento posterior,
isto é, no âmbito de recurso contra a expedição de
diploma (art. 262, 1, do Código Eleitoral), apreciar fatos
supervenientes que atraiam a causa de inelegibilidade,
porquanto não poderiam ter sido alegadas no processo
de registro de candidatura. Precedentes.

E inelegível para o cargo de vereador o presidente da
Câmara Municipal que substitui ou sucede o prefeito nos
seis meses anteriores às eleições, pois, conforme
disciplina o § 60 do art. 14 da Carta Magna, os chefes do
Poder Executivo, para concorrerem a outros cargos,
devem renunciar ao respectivo mandato até seis meses
antes das eleições, sendo irrelevante o modo pelo qual foi
conduzido ao cargo. Precedentes.
Agravo regimental de GERSON MORAES DE
ARAÚJO desprovido.
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 60, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CÔMPUTO DOS VOTOS. ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS. VEREADOR. ART. 175, § 40, DO
CÓDIGO ELEITORAL. APLICABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A incidência do disposto no parágrafo único do
art. 16-A da Lei no 9.504/97 pressupõe que o registro de
candidatura esteja sub judice, enquanto o art. 175, § 40,
do Código Eleitoral possibilita o cancelamento ou a
cassação do registro ou diploma em ação autônoma.
Procedente.
2. Este Tribunal Superior tem assentado que o disposto
no art. 16-A da Lei n° 9.504/97 "não afastou a aplicação
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do art. 175, § 4, do Código Eleitoral, e sim inserlu na
legislação eleitoral um entendimento que já havia sido
adotado pela jurisprudência da Corte em julgados
anteriores á vigência do referido dispositivo"
(ED-MS n° 4243-32/BA, rei. Mm. LUCIANA LÓSSIO,
DJEde 6.11.2014).
Na espécie, a decisão do Tribunal Regional está em
consonância com o entendimento de8ta Corte de que a
regra do § 40 do art, 175 do Código Eleitoral não foi
afastada pelo art. 16-A da Lei n° 9.504/97 e, portanto, nas
eleições proporcionais, os votos dados a candidato cujo
registro encontra-se deferido na data da eleição - como
na hipótese destes autos - devem ser computados para a
legenda. Precedentes.
Agravo regimental do PARTIDO TRABALHISTA
CRISTÃO desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em deferir o pedido de assistência simples formulado por Amauri
Pereira Cardoso e, no mérito, em desprover os agravos regimentais, nos
termos do voto da relatora.
Brasília, 18 de junho de 2015.

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Senhor Presidente, trata-se de dois agravos regimentais, o primeiro
interposto por GERSON MORAES DE ARAÚJO, eleito para o cargo de
vereador pelo Município de Londrina, nas Eleições 2012, e o segundo, pelo
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) - MUNICIPAL, de decisão
pela qual neguei seguimento aos respectivos recursos especiais interpostos
contra o acórdão do TRE do Paraná em que se deu provimento ao recurso
contra expedição de diploma interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO
ELEITORAL e parcial provimento ao recurso contra expedição de diploma
interposto pelo segundo agravante, para determinar a cassação do diploma do
primeiro recorrente, ante a incidência na inelegibilidade do art. 14, § 60, da
Constituição Federal', bem como para determinar que os votos a ele atribuidos
fossem contados em favor do partido pelo qual foi registrada sua candidatura.
Na decisão agravada, em relação ao recurso especial
interposto por GERSON MORAES DE ARAÜJO, consignei a ausência de
violação ao art. 275, 1, do Código Eleitoral, como também a incidência do
disposto na Súmula 83 do STJ, em razão de o acórdão regional ter se firmado
no mesmo sentido de jurisprudência deste TSE, segundo a qual se evidencia a
causa de inelegibilidade do art. 14, § 61, da Constituição Federal nas situações
em que o presidente de Câmara Municipal assume a chefia do Poder
Executivo dentro dos seis meses que antecedem o pleito, sendo candidato à
reeleição ao cargo de vereador do mesmo município.
No tocante ao especial interposto pelo PARTIDO
TRABALHISTA CRISTÃO, assentei que, segundo o entendimento deste
Tribunal Superior, nas eleições proporcionais, os votos atribuídos a candidato
cujo registro encontrava-se deferido na data da eleição devem ser computados

1 Art.14[ ... ]
§ 61- Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal
e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
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para a legenda, a teor do disposto no art. 175, §4°, do Código Eleltorl. Assim,
registrei, novamente, a aplicação do Enunciado 283 do STF.
Nas razões do regimental de folhas 713-728, GERSON
MORAES DE ARAÚJO sustenta que teria havido ofensa ao art. 275, 1, do
Código Eleitoral, pois o Tribunal Regional não teria se manifestado sobre o
pedido de produção de provas, senão apenas assentado que, "em se tratando
de inelegibilidade constitucional, é desnecessária a instrução processual"
(fi. 717). No ponto, justifica que, na situação dos autos, "existiram nuanças
específicas que fizeram com que ele, já com seu registro de candidatura para o
cargo de vereador devidamente deferido, assumisse a Chefia do Poder
Executivo da cidade de Londrina, por força inegável da cassação do mandato
do Prefeito e a renúncia de seu vice" (fi. 717).
Argumenta que a regra disposta no art. 14, § 60,
da Constituição Federal aplica-se para momentos de normalidade das
instituições, visto que, na hipótese, "não havia qualquer normalidade nas
instituições londrinenses" (fi. 723), pois, em razão da cassação do prefeito e da
renúncia do vice-prefeito, teve que assumir - por inexigibilidade de conduta
diversa - a Prefeitura de Londrina/PR.
Defende que o disposto no art. 14, § 60, da Constituição
Federal colide com o que preceitua o art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/972. No
ponto, argumenta que o sufrágio é um direito absoluto que somente poderia
ser afastado nas situações de inelegibilidade, uma vez que, na espécie, há
direito adquirido decorrente do deferimento do pedido de registro de sua
candidatura em sentença transitada em julgado.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, caso
contrário, submetido o regimental a julgamento pelo Colegiado, para o
provimento do recurso especial.
O PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) - MUNICIPAL,
nas razões do seu regimental (fis. 729-733), alega que no dia da eleição o
2 Art 11[...]
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do
pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que
afastem a inelegibilidade.
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primeiro agravante estava inelegível, em razão de ter assumido a chefia do
Executivo, e, portanto, deve ser aplicado o disposto no art. 18-A da
Lei 9.504/97 e no art. 136, 1, da Res.-TSE no 23.372/2011.
Aduz que, "[s]e for verdade que o artigo 175, § 40, do CE não
foi suprimido pelo art. 16-A da Resolução 23.372/2011, não é menos verdade
que a sua utilização, segundo o julgamento do TSE foi para os casos que o
candidato obteve os votos legalmente, ou seja, a obtenção dos votos foi
licitamente conseguida" (fi. 732);
Afirma que, no julgado do TSE indicado na decisão agravada,
"a Corte entendeu que os votos obtidos pelo candidato não poderiam ser
anulados porque foram obtidos sem qualquer mácula, diferente do agravado
que, aoassumir a chefia do Poder Executivo local, nomeou mais de 20 cargos
comissionados (cf. portarias juntadas aos autos); comparecia a todos os meios
de comunicação discursando como Chefe do Executivo e candidato a
vereador, proporcionando uma enorme desigualdade entre os candidatos
concorrentes" (fls. 732 e 733).
Ao fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada para
que sejam tornados nulos os votos conferidos ao candidato GERSON
MORAES DE ARAÚJO, inclusive para a legenda, ou, sucessivamente, seja o
regimental submetido ao Plenário.
Às folhas 736-741, AMAURI PEREIRA CARDOSO apresentou
petição com pedido de ingresso nos autos na condição de assistente simples
do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, fundamentado no art. 50 do Código
de Processo Civil, ao argumento de ser primeiro suplente da coligação da qual
faz parte o partido pelo qual se elegeu GERSON MORAES DE ARAÚJO.
Defende, assim, que o seu interesse jurídico está embasado na possibilidade
de este TSE manter a cassação do diploma do agravante.
As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o pedido
de assistência simples, em decisão à folha 747.
O PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) deixou
transcorrer in albis o prazo, enquanto GERSON MORAES DE ARAÚJO
impugnou o pedido (fls. 749-754), alegando, inicialmente, que "as partes têm
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até 5 (cinco) dias para impugnar o pedido de assistência, 8endo que, in casu,
foram concedidos apenas 2 (dois) dias (fi. 750), o que ofenderia o disposto no
artigo 51 do CPC, bem como o princípio do devido processo legal. Com Isso,
pugnou pela "integração do prazo acima, para que o Recorrente possa
apresentar a devida manifestação a respeito" (fi. 750).
Aduziu, ainda, que o pedido de assistência simples deve ser
indeferido, por não haver requísitos que o legitimem, pois, (i) se mantida a
decisão pela cassação do diploma, "os votos obtidos pelo recorrente serão
revertidos ao seu partido e não ao primeiro suplente da Coligação" (fi. 751);
(ii) o requerente não demonstra relação jurídica com as partes deste processo;
e (iii) admitir a assistência simples traria tumulto processual, tendo em vista
que a demanda "pende somente do julgamento de Agravo Regimental, sendo
que não há sequer prazo para contrarrazões" (fI. 753).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL opinou pelo
deferimento do pedido de admissão de AMAURI PEREIRA como assistente
simples, sob o fundamento de que "eventual desprovimento do recurso
especial eleitoral, com a consequente manutenção da cassação do diploma do
recorrente, poderá alterar a situação jurídica do peticionário" (fI. 765).
É o relatório.

VOTO

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
(relatora): Senhor Presidenté, de início, examino o pedido, apresentado por
AMAURI PEREIRA CARDOSO, de ingresso nos autos na qualidade de
assistente simples do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
O requerente menciona ser primeiro suplente da coligação da
qual faz parte o partido pelo qual se elegeu GERSON MORAES DE ARAÚJO.
Defende, assim, que o seu interesse jurídico está embasado na possibilidade
de o Tribunal Superior Eleitoral manter a cassação do diploma do agravante.
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Segundo preceitua o artigo 50 do Código de Processo Civil,
pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro que tiver
interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas poderá
intervir no processo para assisti-la. Ainda, o parágrafo único do indigitado
dispositivo elucida que a assistência pode ser admitida em qualquer tipo de
procedimento e em todos os graus da jurisdIção, sendo recebido pelo
assistente o processo no estado em que se encontra.
Sobre o tema, este Tribunal Superior Eleitoral tem assentado a
possibilidade de se admitir a intervenção, na condição de assistente, do
primeiro suplente de candidato ao cargo de vereador, em ações eleitorais que
visam impugnar pedido de registro de candidatura ou que objetivam a
cassação de mandato ou diploma em eleições proporcionais, nas hipóteses em
que, por estarem filiados a partidos políticos coligados, há a possibilidade de o
pretenso assistente sofrer os reflexos eleitorais decorrentes da eventual
cassação do diploma ou mandato do candidato eleito.
Ilustrativamente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012. VEREADOR. PEDIDO
DE ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO EVIDENCIADO.
ART. 50 DO CPC. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DIRIGENTE PARTIDÁRIO. DECLARAÇÃO UNILATERAL.
REEXAME. MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
!NEXISTÉNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
É cabível a intervenção de partido político, na condição de
assistente simples, de candidato pertencente à coligação da
qual a respectiva agremiação faz parte, pois evidenciado o
interesse jurídico da legenda quanto à decisão favorável ao
assistido, nos termos do disposto no art. 50 do CPC.
Defere-se o pedido de assistência quando comprovado o alegado
interesse jurídico da parte no julgamento da causa.
O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõe a existência no acórdão embargado
de um dos vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral, o que no

se verifica na espécie.
Ambos os embargos rejeitados.
(ED-AgR-REspe n° 756-5815P, reI. Mm. LUCIANA LÓSSIO, DJE
de 22.4.201 3; sem grifos no original)
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Registro. íeputado estadual. Cndenação, lnvestigaço judicial
eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal tem admitido o ingresso de
candidato, na condição de assistente simples, em processo de
registro cujo deslinde poderá ensejar, alteração no quocienteeleitoral e eventualmente repercutir em sua situação Jurídica.
Na hipótese de condenação pretérita em ação de investigação
judicial eleitoral em que já tenha decorrido o prazo alusivo á
inelegibilidade de três anos imposta à candidata, não cabe o
reconhecimento da inelegibilidade por oito anos do art. 1, 1 d, da Lei
Complementar n° 64/90, com a redação dada pela Lei
Complementar no 135/2010. Precedentes: Recurso Ordinário
n° 2544-32, relator Ministro Marco Aurélio; Recurso Ordinário
n° 865-14, relator Ministro Hamilton Carvalhido.
Tendo sido a candidata condenada, com base na antiga redação
do art. 22, XIV, da LC no 64/90, a três anos de inelegibilidade a partir
da eleição de 2004, não há como se aplicar a nova redação da
alínea d e concluir que ela está inelegível por oito anos.
Pedido de assistência simples, formulado pelo segundo
agravante, deferido.
Agravos regimentais não providos.
(AgR-RO n° 2089-03/BA, rei. Mm. ARNALDO VERSIANI, publicado
na sessão de 28.10.2010; sem grifos no original)
PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. Na ação
em que se pede a decretaçâo da perda do mandato de deputado
estadual, o 10 suplente tem interesse jurídico a habilitá-lo no
processo como assistente litisconsorcial. Agravo regimental
desprovido.
(ARO n° 14-47/AP, rei. Min. ARI PARGENDLER, DJ de 6.6.2008;
sem grifos no original)
Na espécie, verifico que AMAURI PEREIRA CARDOSO, na
condição de primeiro suplente ao cargo de vereador pela coligação da qual faz
parte o partido político pelo qual se elegeu GERSON MORAES DE ARAÚJO,
possui interesse jurídico no julgamento da causa, decorrente dos efeitos de
possível confirmação da cassação do mandato eletivo do candidato agravante,
com a consequente modificação do quociente eleitoral e redefinição das vagas
da Câmara Municipal do Município de Londrina/PR.
Em relação à impugnação de GERSON MORAES DE ARAÚJO
quanto ao pedido de assistência, assinalo que o agravante não pode se valer do
argumento de que teria sido prejudicado pela concessão do prazo de dois dias
para se manifestar, tendo em vista que trouxe, tempestivamente, razões jurídicas
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que se voltam contra os fundamentos que embasam o mencionado
requerimento.
Assim, com fundamento no que preceitua o art. 50 do Código de
Processo Civil, DEFIRO o pedido de assistência simples formulado às folhas

736-741.
Prossigo para o julgamento dos recursos.
Cuida-se de dois agravos regimentais, o primeiro interposto por
GERSON MORAES DE ARAÜJO, eleito para o cargo de vereador pelo
Município de Londrina nas Eleições 2012, e, o segundo, pelo PARTIDO
TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) - MUNICIPAL, de decisão pela qual neguei
seguimento aos respectivos recursos especiais interpostos contra o acórdão do
TRE do Paraná prolatado nos autos de recurso contra expedição de diploma.
Eis o teor da decisão agravada (fis. 676-685):
1. Da delimitação da controvérsia.
Cuida-se, na origem, de recursos contra expedição de diploma
interpostos, separadamente, pelo Ml NISTÉRIO PUBLICO
ELEITORAL e pelo PTC em desfavor de GERSON MORAES DE
ARAUJO, diplomado vereador pelo Município de Londrina/PR nas
Eleições 2012.
O TRE do Paraná houve por bem julgar procedente o recurso contra
expedição de diploma do MPE, determinando a cassação do diploma
do vereador GERSON MORAES DE ARAÚJO, ao concluir pela
incidência da causa de inelegibilidade descrita no art. 14, § 60, da
CF, sob o fundamento de que a Carta Magna "não abriu qualquer
brecha que autorize uma interpretação benéfica ao recorrido para
excluir da hipótese de incidência do art. 14, § 60, os casos de
sucessão ou substituição do chefe do Executivo" (fI. 425). A Corte de
origem ainda assentou que (fi. 427):
É fácil perceber que o direito individual de concorrer e ser
votado, postulado pelo requerido, não subsiste se o direito
maior a um sufrágio equilibrado perecer. Descobre-se, assim,
que o direito que prepondera no caso sob análise é o que
protege o equilíbrio das eleições, justamente o patrimônio
jurídico protegido por norma específica constítuclonal, ou seja,
oart. 14,611.
De outra parte, julgou parcialmente procedente o recurso contra
expedição de diploma do PTC, anotando que a inelegibilidade foi
reconhecida após as eleições e, portanto, os votos atribuídos ao
candidato eleito GERSON MORAES DE ARAUJO devem ser
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ontados para a legenda partidária pela qual tobteve seu registro, a '
teor do disposto no art. 175, § 40, do CE3.
Pois bem.
A questão posta nos autos consiste em saber se o fato de GERSON
MORAES DE ARAUJO, então Presidente da Câmara Municipal de
Londrina/PR e candidato à reeleição ao cargo de vereador, ter
assumido o cargo de prefeito daquele município nos seis últimos
meses antes das eleições e, ainda assim, ter se mantido na disputa
eleitoral, caracteriza a inelegibilidade decorrente do disposto no
art. 14, § 60, da CF.
Ainda, quanto ao recurso interposto pelo PTC, o carne da
controvérsia está em analisar se os votos dados a GERSON DE
ARAÚJO devem ser computados para o partido pelo qual concorreu
às eleições, a teor do disposto no art. 175, § 40, do CE.
Os recursos especiais serão examinados separadamente.
2. Do recurso Interposto por GERSON MORAES DE ARAÚJO.
De início, não percebo a alegada afronta ao art. 275, 1, do CE, ao
argumento de que o Tribunal Regional não teria se pronunciado
"sobre o pedido de provas requeridas durante as contrarrazões do
RCED, e expressamente reiterado da tribuna quando da sustentação
oral" (fI. 547).
Do exame do acórdão regional, percebo que a Corte de origem
examinou e decidiu a respeito de todas as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, dentre elas o pedido de produção de
provas.
Para conferir, transcrevo excerto extraído das premissas fáticas do
acórdão regional de fls. 534-536, que julgou os embargos
declaratórios:
Sustenta o embargante que o acórdão é omisso [porque]
deixou de apreciar pedido expresso de produção de provas.
No entanto não verifico a ocorrência da alegada omissão. Isso
porque, o voto vencedor foi expresso ao afirmar que tendo em
vista a constatação da inelegibilidade de natureza
constitucional, torna-se desnecessária qualquer avaliação
subjetiva sobre• provas ou abuso de poder. Vejamos a
transcrição dessa parte:
Não obstante isso, é importante ressaltar que no
presente caso em nada beneficia o recorrido a alegação
de ausência de prova quanto ao abuso de poder. Isso
porque a inelegibilidade ora reconhecida independe da
verificação de qualquer espécie de abuso, incidindo ao
candidato puramente por motivos funcionais. Ou seja,
havendo a subsunção do fato (chefia do Poder Executivo)
3 Art l/S
§ 30

Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados.
O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de
registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que
os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.
§ 40
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à norna (art. 14, § 60, da CF), não há espaço' para
considerações subjetivas relacionadas com o abuso de
poder.
Por essas razões, torna-se irrelevante para a causa a
averiguação de abuso do poder político decorrente de
várias nomeações realizadas pelo recorrido, realização
de programas de recuperação fiscal, exposição excessiva
no rádio e televisão, tampouco a existência ou não de
desigualdade e distorção no pleito.
Ademais, embora denominado como recurso, o instituto
denominado como "Recurso Contra a Expedição de Diploma"
possui inequívoca natureza jurídica de ação, razão pela qual
entendo ser plenamente aplicável ao caso o art. 330 do Código
de Processo Civil, que admite o julgamento antecipado da lide
quando a questão de mérito é unicamente de direito, não
havendo necessidade de produção de provas.
Quanto à questão de fundo, o recorrente assevera que houve ofensa
ao art. 14, § 60, da CF e defende a aplicação do disposto no art. II,
§ 10, da Lei n° 9.504/97, ao argumento de que (fi. 552):
[...] teve seu registro de candidatura aprovado e com sentença
transitada em julgado, até que, por inexigibilidade de conduta
diversa e por força de inexistência de ordenamento capaz de
preencher a lacuna deixada por BARBOSA NETO e RIBEIRO
- prefeito e vice-prefeito, respectivamente, acabou por
ingressar no comando do Administrativo Municipal.
Suas razões, todavia, não merecem prosperar.
Trata-se, na hipótese dos autos, de causa de inelegibilidade
constitucional (art. 14, § 60, da CF), apta a fundamentar, portanto,
recurso contra expedição de diploma (art. 262, 1, do CE), mesmo
que superveniente, razão pela qual não há incidência do limite
temporal a que alude o art. 11, § 10, da Lei das Eleições.
Essa compreensão, aliás, está anotada no voto proferido pelo
desembargador Marcos Roberto Araújo dos Santos (fis. 429-451):
Ocorre que a inelegibilidade ora em comento refere-se a
preceito constitucional, portanto não aplicável à limitação do
citado diploma infraconstitucional [art. 11, § 10, da Lei
no 9.504/97].
Ademais, perfeitamente possível através de RCED a análise de
inelegibilidade superveniente ao registro eleitoral, nos termos
do artigo 262, 1 do Código Eleitoral, restando claro que as
inelegibilidades constitucionais não precluem com a
impugnação ao registro.
(fI. 445)
No mesmo sentido, é o entendimento firmado neste Tribunal
Superior:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
VEREADOR. INELEGIBILIDADE. PARENTESCO POR
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AFLNÍDADE. ENTEADO. PREFEITO REELEITO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
È assente na jurisprudência desta Corte que "a aplicação
das regras do Código de Processo Civil ocorre de maneira
subsidiária quando ausente disciplina própria para a matéria no
processo eleitoral" (AgR-Al n° 68091SP, Rei. Min. Caputo
Bastos, de 11.4.2006).
No RCED, não se exige que a prova seja exclusivamente
pré-constituída, admitindo-se a produção de todos os meios de
prova legítimos e necessários á demonstração dos fatos
arguidos, desde que indicados na inicial, o que se verificou na
espécie.
"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 que se
falar em preclusão, ao argumento de que a questão não foi
suscitada na fase de registro de candidatura"
(AI n° 36321SP, Rei. Mm. Fernando Neves, de 17.12.2002).
No caso, é inconteste a relação de parentesco por afinidade
do recorrente com o prefeito reeleito na mesma
municipalidade, a teor do disposto no art. 1.595, § 10, do
Código Civil vigente. (RO n° 592/MA, Rei. Mm. Raphael de
Barros, PSESS de 25.9.2002).
Agravo regimental não provido.
(AgR-REspe n° 1-78/AL, rei. Mm. LUCIANA LÓSSIO, DJE
de 9.9.2014; sem grifos no original)
Noutra vertente, anoto que, segundo a regra consagrada no § 50 do
art. 14 da Carta Magna, a reeleição dos chefes do Poder Executivo ou
de quem os houver sucedido ou substituído dá-se para o mesmo
cargo, sendo que, por expressa e clara disposição constitucional, a
reeleição para cargo diverso, sem a devida renúncia, configura
hipótese que atrai a causa de inelegibilidade esculpida no § 6° do
mesmo artigo.
Destaco, a propósito, que o Supremo Tribunal Federal há muito já
firmou entendimento segundo o qual é inelegível para o cargo de
vereador o Presidente da Câmara Municipal que substitui o prefeito
nos seis meses anteriores às eleições. Vejamos:
CONSTITUCIONAL.
ELEITORAL.
INELEGIBILI DADE:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: CANDIDATURA A
VEREADOR. C.F., art. 14, § 60.
- Presidente da Câmara Municipal que substitui ou
sucede o Prefeito nos seis meses anteriores ao pleito é
inelegível para o cargo de vereador. C.F., art. 14, § 60.
- Inaplicabilidade das regras dos §§ 50 e 70 do art. 14, C.F.
- RE conhecido, mas improvido.
(RE n° 345.822-1ISP, reI. Mm. CARLOS VELLOSO, DJ
de 12.12.2003; sem grifos no original)
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Alinho a esse entendimenÍo as seguintes decisões monocráticas
daquele Tribunal: AI no 531089/AM, rei. Mm. JOAQUIM BARBOSA,
DJ de 2.10.2006; e AI no 5190351MG, reI. Mm. GILMAR MENDES,
DJde 8.10.2004.
Com a mesma compreensão adotada pela Suprema Corte, em
situação semelhante à destes autos, este Tribunal Superior, por
ocasião do julgamento do AgRgAg no 8.411/MG, da lavra do e.
Ministro EROS GRAU, DJ de 11.9.2008, assentou a inelegibilidade
de vereador, Presidente da Câmara Municipal e candidato à
reeleição, que substituiu titular do Poder Executivo nos seis
meses anteriores às eleições. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ELEIÇÕES DE 2004. PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL. EXERCÍCIO DO MANDATO DE PREFEITO.
SEIS MESES ANTERIORES AO PLEITO. REELEIÇÂO.
CARGO
DE
VEREADOR.
INELEGIBILIDADE
CARACTERIZADA.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inelegível o
vereador, Presidente da Câmara Municipal, candidato à
reeleição que substitui ou sucede o prefeito, nos seis meses
anteriores ao pleito. Precedentes.
A norma do § 70 do art. 14 da Constituição do Brasil
aplica-se tão somente aos casos que envolvam relação de
parentesco.
Agravo regimental desprovido.
No citado acórdão, o e. ministro relator mencionou a Consulta
n° 1.586/BA4, da lavra do Ministro CAPUTO BSTOS, respondida por
esta Corte Superior, na qual se questionou se "o Presidente da
Câmara que exerce interinamente cargo de prefeito, nos seis meses
que antecedem, o pleito, precisa se desincompatibilizar para
concorrer ao cargo de vereador". Na ocasião, o relator da consulta
anotou o seguinte:
O Presidente da Câmara que esteja exercendo interinamente o
cargo de prefeito, nos seis meses que antecedem o pleito, é
inelegível para o cargo de vereador, razão pela qual não há a
possibilidade de desincompatibilização.
Assim, conquanto o recorrente mencione que assumiu o cargo de
prefeito por inexigibilidade de conduta diversa, não há como afastar
a manifesta inelegibilidade traçada no art. 14, § 60, da CF, porquanto
a norma não comporta interpretação ampliativa, sendo inviável,
portanto, cogitar a excepcionalidade pretendida pelo recorrente.
A esse respeito, valho-me dos judiciosos fundamentos expendidos
no voto do e. Desembargador-Relator, Kennedy Josué Greca de
Mattos, consignando que, do texto constitucional, no há margem
para interpretação que beneficie o recorrente. Confira-se (fI. 425):
Como bem esclarece Luís Roberto Barroso em sua obra
'interpretação e Aplicação da Constituição', 'as palavras da
Constituição devem ser tomadas em sua acepção natural e
4

DJde 16.06.2008.
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óbvia, evitando-se o indevido alargamento ou restrição de seus
significados.' Esclarece, ainda, que 'a atuação do intérprete
deve conter-se sempre dentro dos limites e possibilidades do
texto. A Interpretação gramatical não pode ser inteiramente
desprezada.'
Assim, a interpretação da norma constitucional esculpida no
art. 14, § 60, não comporta um resultado que distorça ou ignore
sentido de suas palavras. A inelegibilidade previ8ta no
dispositivo inequivocamente está dirigida aos Chefes do Poder
Executivo, não sendo lícito ao intérprete excluir do comando
normativo hipóteses dissonantes de sua lógica. Não pode o
intérprete inovar o texto constitucional e incluir interpretação
diversa do que está expressamente previsto na norma.
A Constituição Federal não abriu qualquer brecha que autorize
uma interpretação benéfica ao recorrido para excluir da
hipótese de incidência do art. 14, § 6° os casos de sucessão ou
substituição do chefe do Executivo.
A partir do momento em que o recorrido decidiu aceitar o
encargo e assumir a condição de chefe do Poder Executivo,
passou a enquadrar-se em todas as normas legais e
constitucionais a ele inerente, incumbindo-lhe todos os bônus,
mas também os ônus, com as responsabilidades
administrativas, tributárias, políticas e eleitorais.
Portanto, interpretar o art. 14, § 60, da Constituição para excluir
sucessor do chefe do executivo é tarefa que contraria o
próprio sentido gramatical e lógico da norma.
Com efeito, a situação dos autos amolda-se perfeitamente à regra
desenhada no § 60 do art. 14 da Carta Magna, visto que, no
momento em que GERSON MORAES DE ARAUJO, então
Presidente da Câmara Municipal de Londrina/PR, assume a chefia
do Executivo dentro dos seis meses que antecedem o pleito,
torna-se inelegível para reeleição ao cargo de vereador daquele
Município.
Visto que a matéria está assentada na jurisprudência desta Corte,
impõe-se a aplicação da Súmula 83 do STJ:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
Registre-se ainda que a orientação do referido Tribunal é de que
esse enunciado não se restringe ao recurso especial interposto com
fundamento em divergência jurisprudencial, mas aplica-se
igualmente àqueles interpostos por afronta a lei.

-
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3. Do recurso interposto pelo PARTIDO TRABALHISTA
CRISTÃO.
A afirmação do PTC de que o Tribunal a quo não teria observado a
regra disposta nos arts. 16-A da Lei das Eleições° e 136, 1, da
Res.-TSE no 23,372/20018, porquanto - com base no art. 175, § 40,
do CE7 - manteve a contagem dos votos "para a coligação de que
participou o candidato" (fi. 469), não deve subsistir.
Este Tribunal Superior, recentemente, confirmou entendimento de
que a regra delineada no § 40 do art. 175 do CE não foi afastada
pelo art, 16-A da Lei n° 9.504/97, acrescido pela Lei n° 12.034/2009,
e, portanto, nas eleições proporcionais, os votos dados a candidato
cujo registro encontra-se deferido na data da eleição - como
aconteceu na hipótese dos autos - devem ser computados para a
legenda, a teor do que dispõe o art. 175, § 40, do Código.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. ELEIÇÃO PROPORCIONAL. DEPUTADO
ESTADUAL. CÔMPUTO DOS VOTOS. ART. 16-A DA LEI
N° 9.504/97. DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Recebem-se como agravo regimental os embargos de
declaração opostos contra decisão monocrática e com
pretensão infringente.
É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de subsistirem as suas conclusões
(Súmula n° 182/STJ).
Não se computam em benefício do partido ou coligação os
votos atribuidos a candidato que estava com registro indeferido
no dia do pleito e cuja situação permanece inalterada.
A norma constante do art. 16-A, parágrafo único, da Lei
n° 9.504/97, introduzido pela Lei n° 12.034/2009, não
afastou a aplicação do art. 175, § 40, do Código Eleitoral, e
sim inseriu na legislação eleitoral um entendimento que já
Art. 16-A, O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral,
inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto
estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro
por instância superior.
Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo partido ou coligação, dos votos atribuidos ao candidato cujo registro
esteja sub judice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato.
6 Art. 136. Serão nulos, para todos os efeitos, inclusive para a legenda:
1-os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados (Código Eleitoral, art. 175, § 30, e Lei n° 9.504/97, art. 16-A);
II - os votos dados a candidatos com o registro cassado, ainda que o respectivo recurso esteja pendente de
III - os votos dados à legenda de partido considerado inapto,
Parigmfn i'inico A validade dos votos dados a candidato cujo registro esteja pendente de decisão, assim como o seu cômputo
para o respectivo partido ou coligação, ficará condicionada ao deferimento do registro (Lei n°9.504197, art. 16-A).
7 Art.175[...]

E ... ]
§ 3° Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados.
§ 40 O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de
registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que
os votos serão contados para o partido pelo qual tIver Sido feito o seu registro.
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havia sido adotado pela jurisprudência da Corte em
julgados anteriores à vigência do referido dispositivo.
S. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental
ao qual se nega provimento.
(ED-MS n° 4243-32/BA, rei. Mm. LUCIANA LÓSS1O, DJE
de 6.11.2014; sem grifos no original)
Recurso contra expedição de diploma. Cômputo dos
votos. Candidato a vereador cassado. Art. 16-A da Lei
n° 9.604/97. Não incidência. Aplicação do art. 176, § 40, do
Código Eleitoral.
O recurso especial não foi conhecido em relação ao
Diretório Municipal em razão da irregularidade da
representação processual da agremiação (Súmula n° 115,
do STJ). Não atacado tal fundamento, o agravo regimental do
Diretório também não deve ser conhecido (Súmulas nos 114 e
182, do STJ).
A mera reiteração das razões do recurso especial não é
suficiente para atacar os fundamentos da decisão agravada.
A aplicação do parágrafo único do art. 16-A da Lei
n° 9.504/97 pressupõe que o registro de candidatura ainda
esteja sendo discutido. Deferido o registro da candidatura
em decisão transitada em julgado, não há espaço para a
incidência do dispositivo em razão de posterior cassação
do registro ou do diploma em sede de ação autônoma.
Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral os votos obtidos por candidato, cujo registro
encontrava-se deferido na data do pleito eleitoral, não são
anulados, mas contados a favor da legenda pela qual o
parlamentar posteriormente cassado se candidatou, por
força do disposto no art. 175, § 40, do Código Eleitoral.
(Precedentes: MS n° 1394-53/MS e MS no 4787-96/CE).
(AgR-RESPE n° 416-58, rei. Mm. Dias Toifoli, DJe
de 2.6.2014). No mesmo sentido: AgR-RESPE n° 740-50,
rei. Mm. Dias Toifoli, DJe de 3.6.2014; AgR-REspe no 749-1 8,
rei. Mm. Dias Toifoli, DJe de 27.5.2014.
Agravo regimental não conhecido em relação ao Diretório
Municipal do Partido Progressista (PP) e desprovido em
relação a Francisco Araújo de Matos.
(AgR-REspe no 1104/CE, rei. Mm. HENRIQUE NEVES DA
SILVA, DJEde 5.8.2014; sem grifos no original)
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. CANDIDATA CASSADA.
CÔMPUTO DE VOTOS PARA A LEGENDA. ART. 175, § 40,
DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Os votos obtidos por candidato, cujo registro
encontrava-se deferido na data do pleito eleitoral, não são
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anulados, mas contados a favor da legenda pela qual o
parlamentar posteriormente cássado se candidatou, por
força do disposto no art. 176, § 40, do Código Eleitoral.
(Precedentes: MS n° 139453/MS e MS n° 4787-96/CE).
A norma constante do art. 16-A, parágrafo único, da Lei
n° 9.504/97, introduzido pela Lei n° 12.034/09, não afastou a
aplicação do art. 176, § 4°, do Código Eleitoral, e sim Inserlu
na legislação eleitoral um entendimento que já havia sido
adotado pela jurisprudência da Corte em julgados anteriores à
vigência do referido dispositivo.
Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n° 749-I8IRS, rei. Mm. DIAS TOFFOLI, DJE
de 27.5.20 14; sem grifos no original)
Na espécie, a decisão que reconheceu a inelegibilidade de GERSON
MORAES DE ARAÚJO aconteceu após as eleições. Logo, a
conclusão da Corte de origem de que, a teor do disposto no art. 175,
§ 40, do CE, "os votos atribuidos ao candidato GERSON MORAES
DE ARAUJO deverão ser contados ao partido pelo qual foi obtido o
seu registro" (fi. 428), está em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal Superior.
Por essa razão, incide, novamente, a regra do enunciado 83 da
Súmula do STJ.
Conclusão
Ante o exposto, com fundamento no art. 36, § 60, do Regimento
Interno do Tribunal Superior Eleitoral, NEGO SEGUIMENTO aos
recursos especiais de GERSON MORAES DE ARAUJO e do
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO.
Os agravos serão examinados separadamente.
1. Do agravo regimental interposto por GERSON MORAES DE ARAÚJO
O agravante insiste na alegação de violação ao art. 275, 1, do
Código Eleitoral, ao argumento de que o TRE do Paraná não teria se
pronunciado a respeito do pedido de produção de provas, senão apenas
assentado que, "em se tratando de inelegibilidade constitucional,
é desnecessária a instrução processual" (fi. 717).
Todavia, como registrado na decisão agravada, houve clara e
expressa avaliação e decisão do Regional sobre todas as questões relevantes
ao julgamento da causa, entre elas o pedido de instrução probatória.
De mais a mais, o magistrado não está obrigado, salvo se
provocado por fundamentos necessários, a realizar todo e qualquer tipo de
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prova, especialmente nas situações em que os elementos probatórios já
carreados aos autos revelam-se suficientes para a formação do seu
convencimento, tal como na espécie.
Assim, diante da ausência de demonstração de vício ou
prejuízo, não há falar em nulidade do decisum regional por ofensa ao art. 275,
li, do Código Eleitoral.
Noutro vértice, o agravante defende a inaplicabilidade do
disposto no art. 14, § 60, da Constituição Federal, pois esta norma teria colidido
com o conteúdo do art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97, visto que teve o pedido de
registro de sua candidatura para o cargo de vereador nas Eleições 2012
deferido e, por outro lado, assumiu a chefia do Poder Executivo por
inexigibilidade de conduta diversa.
Sobre o tema, cito precedente desta Corte Eleitoral segundo o
qual, embora as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
devam ser aferidas no momento da formalização do registro de candidatura
(art. 11, § 10, da Lei das Eleições), é possível, em momento posterior, isto é,
no âmbito de recurso contra a expedição de diploma (art. 262, 1, do Código
Eleitoral), apreciar fatos supervenientes que atraiam a causa de inelegibilidade,
porquanto não poderiam ter sido alegadas no processo de registro de
candidatura.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
Recurso contra expedição de diploma. Inelegibilidade superveniente
Se o fato alusivo à configuração da inelegibilidade
infraconstitucional - por ausência de desincompatibilização - é
preexistente à formalização da candidatura, deve ser ele suscitado
no âmbito do processo atinente ao pedido de registro.
O conhecimento do fato, após o pedido de registro, não enseja a
possibilidade de propositura de recurso contra expedição de diploma,
com base em inelegibilidade superveniente.
Conforme jurisprudêncIa do Tribunal, "A inelegibilidade
superveniente deve ser entendida como sendo aquela que surge
após o registro e que, portanto, não poderia ter sido naquele
momento alegada, mas que deve ocorrer até a eleição" (Recurso
contra Expedição de Diploma n° 653).
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Agravo regimental não provido.
(AgR-REspe n° 359-97/BA, rei. Mm. ARNALDO VERSIANI LEITE
SOARES, DdE 3.10.2011; sem grifos no original)
ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL. REGISTRO DE
CANDIDATO. CONTAS REJEITADAS APÓS O PEDIDO
DE REGISTRO, FATO SUPERVENIENTE. RECURSO ESPECIAL.
PROVIMENTO,
As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são
aferidas no momento do pedido de registro.
Fatos supervenientes ao pedido de registro podem ser suscitados
no recurso contra expedição de diploma, nas hipóteses previstas no
art. 262 do Código Eleitoral.
Agravos regimentais desprovidos.
(AgR-REspe 34.149/PR, rei. Mm. MARCELO RIBEIRO, PSESS
de 25.11.2008)
Não houve, pois, colisão com o disposto no art. 10, § 11, da Lei
n° 9.504/97, tendo em vista ser perfeitamente aceitável, no sistema de normas
vigentes, considerar que os fatos ocorridos após o registro de candidatura, que
atraiam a inelegibilidade, sejam apreciados pela Justiça Eleitoral, na forma
prevista no artigo 262, 1, do Código Eleitoral, isto é, em âmbito de recurso
contra a expedição de diploma.
Sendo assim, conquanto o agravante tenha conseguido
registrar a sua candidatura, incidiu em causa de inelegibilidade superveniente
de natureza constitucional (art. 14, § 60, da Constituição Federal) e, como tal,
apta a fundamentar recurso contra a expedição de diploma.
Além disso, embora tenha defendido que assumiu a condição
de chefe do Poder Executivo Municipal por inexigibilidade de conduta diversa,
entendo, na linha do que consignou o Tribunal Regional, que, no momento em
que decidiu assumir tal função, o agravante atraiu, para si, todas as
responsabilidades inerentes ao cargo, inclusive as de natureza eleitoral.
Por tais motivos, mantenho o entendimento deste Tribunal
Superior, que, aliás, se coaduna com a compreensão do Supremo Tribunal
Federal com relação a ser Inelegível para o cargo de vereador o presidente da
Câmara Municipal que substitui ou sucede o prefeito nos seis meses anteriores
às eleições, pois, conforme disciplina o § 60 do art. 14 da Carta Magna, os
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chfes do Poder Exeutivo, para concorerem a outros cargos, devem
renunciar ao respectivo mandato até seis meses antes das eleições, sendo
irrelevante o modo pelo qual foi conduzido ao cargo.
Nesse sentido, cito precedentes do Supremo Tribunal Federal
e do Tribunal Superior Eleitoral, respectivamente:
CONSTITUCIONAL.
ELEITORAL.
INELEGIBILIDADE:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: CANDIDATURA A
VEREADOR. C.F., art. 14, § 60.
1. - Presidente da Câmara Municipal que substitui ou sucede o
Prefeito nos seis meses anteriores ao pleito é Inelegível para
o cargo de vereador. C.F., art. 14, § 60 .
- Inaplicabilidade das regras dos §§ 50 e 70 do art. 14, C.F.
- RE conhecido, mas improvido.
(STF, RE n° 345.822-1/SP, rei. Mm. CARLOS VELLOSO, DJ
de 12.12.2003; sem grifos no original)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES
DE 2004. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DO
MANDATO DE PREFEITO. SEIS MESES ANTERIORES AO
PLEITO. REELEIÇÃO. CARGO DE VEREADOR. INELEGIBILIDADE
CARACTERIZADA.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inelegível o
vereador, Presidente da Câmara Municipal, candidato à
reeleição que substitui ou sucede o prefeito, nos seis meses
anteriores ao pleito. Precedentes.
A norma do § 70 do art. 14 da Constituição do Brasil aplica-se tão
somente aos casos que envolvam relação de parentesco.
Agravo regimental desprovido.
(TSE, AgRgAg n° 8.41 1/MG, rei. Mm. EROS GRAU,
DJ de 11.9.2008; sem grifos no original)
Presidente da Câmara Municipal. Substituição de prefeito.
Candidatura a vereador. Inelegibilidade.
O presidente da Câmara Municipal que substitui ou sucede prefeito
nos seis meses anteriores à eleição torna-se inelegível para o cargo
de vereador.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, ARESPE n° 16.813/SP, rei. Min. GARCIA VIEIRA, DJ
de 10.2.2002)
Como se vê, a hipótese descrita nos autos revela a incidência
da pausa de inelegibilidade a que alude o art. 14, § 60, da Constituição Federal,
porquanto o agravante GERSON MORAES DE ARAÚJO, então presidente da
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Câmara Municipal de Londrina/PR nas Eleições 2012, a8sumiu a chefia do
Executivo dentro dos seis meses que antecederam o pleito, tomando-se,
assim, inelegível para reeleição ao cargo de vereador daquele Município.
2. Do regimental interposto pelo PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC
A tese do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) MUNICIPAL segundo a qual os votos atribuidos a GERSON MORAES DE
ARAÜJO devem ser considerados nulos, com base no que preceitua o
disposto no art. 16-A da Lei n° 9.504/97 e no art. 136, 1, da Res.-TSE
O

23.372/2011, ao argumento de que, no dia da eleição, o candidato estava

inelegível em razão de ter assumido a chefia do Executivo, não subsiste.
Ao contrário do que aduz o agravante, a situação desenhada
nos autos revela que GERSON MORAES DE ARAÜJO estava com o pedido
de registro de candidatura deferido no dia das eleições, haja vista que a
decisão que reconheceu a incidência da causa de inelegibilidade foi prolatada
neste recurso contra expedição de diploma e, portanto, após as eleições.
Como anotado na decisão agravada, em relação a situações
dessa natureza, deve ser observada a regra delineada no § 40 do art. 175 do
Código Eleitoral. Isso porque a incidência do disposto no parágrafo único do
art. 16-A da Lei n° 9.504/97 pressupõe que o registro de candidatura esteja
sub judice, enquanto o art. 175, § 40, do Código Eleitoral possibilita o
cancelamento ou a cassação do registro ou diploma em ação autônoma, tal
como sucede na hipótese destes autos.
Ainda, conforme registrei na decisão agravada, este Tribunal
Superior tem assentado que o disposto no art. 16-A da Lei n° 9.504/97 "não
afastou a aplicação do art. 175, § 40, do Código Eleitoral, e sim inseriu na
legislação eleitoral um entendimento que já havia sido adotado pela
jurisprudência da Corte em julgados anteriores à vigência do referido
dispositivo" (ED-MS n° 4243-32/BA, rei. Mm. LUCIANA LÓSSIO, DJE
de 6.11.2014).
Com isso, reitero o argumento lançado na decisão agravada
segundo o qual a decisão do Tribunal Regional está em consonância com o
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40

1

do art. 175 do Código

Eleitoral não foi afastada pelo art. 16-A da Lei no 9.504/97 e, portanto, nas
eleições proporcionais, os votos dados a candidato cujo registro encontrava-se
deferido na data da eleição - como na hipótese destes autos - devem ser
computados para o partido político pelo qual o parlamentar cassado se
candidatou.
ilustrativamente:
Recurso contra expedição de diploma. Cômputo dos votos.
Candidato a vereador cassado. Art. 16-A da Lei n° 9.504/97. Não
incidência. Aplicação do art. 175, § 40, do Código Eleitoral.
O recurso especial não foi conhecido em relação ao Diretório
Municipal em razão da irregularidade da representação processual
da agremiação (Súmula n° 115, do STJ). Não atacado tal
fundamento, o agravo regimental do Diretório também não deve ser
conhecido (Súmulas nos 114e 182, do STJ).
A mera reiteração das razões do recurso especial não é suficiente
para atacar os fundamentos da decisão agravada.
A aplicação do parágrafo único do art. 16-A da Lei
n° 9.504/97 pressupõe que o registro de candidatura ainda
esteja sendo discutido. Deferido o registro da candidatura em
decisão transitada em julgado, não há espaço para a incidência
do dispositivo em razão de posterior cassação do registro ou do
diploma em sede de ação autônoma.
Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral os
votos obtidos por candidato, cujo registro encontrava-se
deferido na data do pleito eleitoral, não são anulados, mas
contados a favor da legenda pela qual o parlamentar
posteriormente cassado se candidatou, por força do disposto
no art. 175, § 40, do Código Eleitoral. (Precedentes: MS
n° 1394-53/MS e MS n° 4787-96/CE). (AgR-RESPE n° 416-58, rei.
Mm. Dias Toffoli, DJe de 2.6.2014). No mesmo sentido: AgR-RESPE
n° 740-50, rei. Mm. Dias Toifoli, DJe de 3.6.2014; AgR-REspe
n° 749-18, rei. Mm. Dias Toifoli, DJe de 27.5.2014.
Agravo regimental não conhecido em relação ao Diretório
Municipal do Partido Progressista (PP) e desprovido em relação a
Francisco Araújo de Matos.
(AgR-REspe no 11-04/CE, rei. Mm. HENRIQUE NEVES DA SILVA,
DJEde 5.8.2014; sem grifos no original)
AGRAvo REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. RCED. CASSAÇÃO DO REGISTRO. ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS. CÔMPUTO DE VOTOS PARA A LEGENDA.
ART. 175, § 4L, oo CÓDIGO ELEITORAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Os votos obtidos por candidato, cujo registro encontrava-se
deferido na data do pleito eleitoral, não são anulados, mas contados
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a favor da legenda pela qual o parlamentar posterlormente cassado
se candidatou, por força do disposto no art. 175, § 40,do Código
Eleitoral. (Precedentes: MS n° 1394-53/MS e MS n° 4787-9610E).
A norma constante do art. 16-A, parágrafo iinico, da Lei
n° 9.504/97, introduzido pela Lei n° 12.034/2009, não afastou a
aplicação do art. 175, § 4°, do Código Eleitoral, e sim inseriu na
legislação eleitoral um entendimento que já havia sido adotado pela
jurisprudência da Corte em julgados anteriores à vigência do referido
dispositivo.
Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n° 740-50/RS, rei. Mm. DIAS TOFFOLI, DJE
de 4.6.2014)
Por tais razões, entendo que os votos atribuidos ao candidato
GERSON MORAES DE ARAÜJO deverão ser contados para a legenda pela
qual obteve o seu registro de candidatura, a teor do que preceitua o art. 175,
§ 40, do Código Eleitoral.
Diante da ausência de argumentação apta a afastar a decisão
impugnada, esta se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado por AMAURI
PEREIRA CARDOSO de ingresso nos autos na condição de assistente simples
do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, devendo-se proceder à reautuação do
feito, e NEGO PROVIMENTO aos agravos regimentais.
É como voto.

I
.

AgR-REspe nO 1068-86.2012.6.16.0041/PR

25

EXTRATO DA ATA

AgR-REspe n° 1068-86.2012.6.16.0041 /PR. Relatora: Ministra
Maria Thereza de Assis Moura. Agravante: Gerson Moraes de Araújo
(Advogados: Leandro Souza Rosa e outros). Agravante: Partido Trabalhista
Cristão (PTC) - Municipal (Advogado: Edson Morais Piovezan). Agravado:
Ministério Público Eleitoral. Assistente: Amauri Pereira Cardoso (Advogados:
Alexandre Guimarâes Melatti e outros). Agravado: Gerson Moraes de Araújo
(Advogados: Leandro Souza Rosa e outros). Agravado: Partido Trabalhista
Cristão (PTC) - Municipal (Advogado: Edson Morais Piovezan).
Decisão: Preliminarmente o Tribunal, por unanimidade, deferiu
o pedido de assistência simples formulado por Amauri Pereira Cardoso e, no
mérito, desproveu os agravos regimentais, nos termos do voto da relatora.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar
Mendes, Luiz Fux, Henrique Neves da Silva e Herman Benjamin, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 18.6.2015.

