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ABUSO DE PODER E USO INDEVIDO DE MEIOS DE

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Bem jurídico protegido

“[...] Ação de investigação judicial. Abuso do poder econômico.
Reconhecimento. Declaração de inelegibilidade. Captação de sufrágio.
Não-comprovação. [...] 5. A conduta consistiu na distribuição, em período
eleitoral, de mais de 6.000 (seis mil) mochilas com material escolar e 30.000
(trinta mil) cartões magnéticos denominados “cartões-saúde”, contendo o
símbolo da administração municipal. 6. A decisão regional sopesou todo o
conjunto probatório, afastou a configuração da captação de sufrágio
(art. 41-A da Lei no 9.504/97) e reconheceu o abuso do poder econômico,
ao entendimento de que houve a quebra dos princípios da impessoalidade e
da moralidade pública, bem como a ocorrência de influência lesiva no
resultado do pleito, decretando a inelegibilidade por violação ao art. 22 da
LC no 64/90. 7. Para rever o posicionamento da decisão regional, seria
necessário o reexame do conjunto probatório. [...]” NE: “Já o bem jurídico
protegido quando se apura o uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, é a lisura do pleito. [...]”
(Ac. de 23.11.2006 no AgRgAg no 6.416, rel. Min. Gerardo Grossi.)

Caracterização

 Generalidades

NE: Alegação de que teria havido promoção pessoal do prefeito no sítio
oficial da Prefeitura na Internet, tendo o TRE assentado que o fato era
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isolado e bem anterior à eleição. Trecho do voto do relator: “Para a
procedência da Aije, faz-se necessário verificar se o fato tido como abusivo
teve potencialidade para influir no resultado do pleito. Assim, não procede a
afirmação de que o reconhecimento da conduta vedada é suficiente para a
procedência desta ação (Aije)”. (Ementa não transcrita por não reproduzir
a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 25.11.2004 no AgRgREspe no 24.936, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder por meio de
propaganda institucional não configurado. Ausência de potencialidade. [...]”
NE: Alegação de que teria havido autorização para veiculação de
propaganda institucional em período legalmente vedado, contraposta por
afirmação do investigado de que a propaganda faz parte de uma campanha
desenvolvida por uma ONG visando combater as queimadas. Trecho do
voto do relator: “Não há como inferir dos autos a participação, seja direta ou
indireta, do recorrido na veiculação da propaganda nem caracterizá-la como
institucional. Também não se pode afirmar que o governador foi beneficiado
por tal conduta e que ela teve potencialidade para influir no resultado da
eleição”.
(Ac. de 19.8.2004 no RO no 731, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Investigação judicial eleitoral. Prática do abuso de poder.
Potencialidade. Nexo de causalidade. Incidência do rito do art. 22 da LC
no 64/90. Precedentes. 1. Para a configuração da prática do abuso de poder
haverá de ser verificada a potencialidade de os fatos influenciarem no
resultado do pleito, por meio de investigação judicial eleitoral da Lei das
Inelegibilidades. [...]”
(Ac. de 25.9.2003 no AgRgAg no 4.081, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Pesquisa eleitoral sem registro.
Pessoa jurídica. Ilegitimidade passiva. [...] II – Fato isolado que não possui
potencialidade para desigualar os candidatos a cargo público não se presta
para caracterizar a violação do art. 22, XIV, LC no 64/90”.
(Ac. de 4.9.2003 no RO no 717, rel. Min. Peçanha Martins.)
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 Abuso do poder de autoridade

“[...] O fato considerado como conduta vedada (Lei das Eleições, art. 73)
pode ser apreciado como abuso do poder de autoridade para gerar a
inelegibilidade do art. 22 da Lei Complementar no 64/90. O abuso do poder
de autoridade é condenável por afetar a legitimidade e normalidade dos
pleitos e, também, por violar o princípio da isonomia entre os concorrentes,
amplamente assegurado na Constituição da República. [...]”
(Ac. de 24.5.2005 no AgRgRO no 718, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Art. 73, VI, b, da Lei no 9.504/97. Autorização e veiculação de
propaganda institucional. Art. 74 da Lei no 9.504/97. Desrespeito ao
princípio da impessoalidade. [...] O desrespeito ao princípio da
impessoalidade, na propaganda institucional, no período de três meses
anteriores ao pleito, com reflexos na disputa, configura o abuso e a violação
ao art. 74 da Lei no 9.504/97. [...]”
(Ac. de 25.11.2004 no AgRgAg no 5.304, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Abuso de poder de autoridade não configurado ante a ausência de
potencialidade necessária para influir nas eleições. [...]” NE: Alegação de
que prefeito e vice-prefeito teriam utilizado servidor público (secretário
municipal) na função de representante de coligação partidária.
(Ac. de 12.8.2004 no AgRgAg no 4.311, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“[...] 3. Não obstante, a conduta apurada pode vir a ser considerada abuso
do poder de autoridade, apurável por meio de investigação judicial prevista
no art. 22 da Lei Complementar no 64/90, quando então haverá de ser
verificada a potencialidade de os fatos influenciarem o pleito. [...]” NE:
Refere-se às hipóteses enumeradas no art. 73 da Lei no 9.504/97.
(Ac. de 27.3.2003 no REspe no 21.151, rel. Min. Fernando Neves.)

“Investigação judicial. Propaganda institucional realizada em período não
vedado por lei. Alegação de infringência ao disposto no art. 37, § 1o, CF.
Inexistência de promoção de autoridades ou servidores públicos. Desvio ou
abuso do poder de autoridade não caracterizado. Improcedência da
representação. Possibilidade de ser dispensada a dilação probatória – fatos
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dependentes de prova exclusivamente documental, já produzida. [...] II – A
propaganda institucional tem autorização prevista no art. 37, § 1o, da
Constituição, devendo ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social. III – Inexistência, no caso concreto, de nomes, símbolos ou imagens
que pudessem caracterizar promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos, a constituir violação ao preceito constitucional e, portanto, desvio
ou abuso do poder de autoridade em benefício de candidato ou partido
político, para os efeitos previstos no art. 22 da Lei Complementar no 64/90.
IV – É admissível, ao menos em tese, que, em situações excepcionais,
diante de eventual violação ao § 1o do art. 37 da Constituição, perpetrada
em momento anterior aos três meses que antecedem as eleições, desde que
direcionada a nelas influir, com nítido propósito de beneficiar determinado
candidato ou partido político, seja a apuração dos reflexos daquele ato no
processo eleitoral, já em curso, promovida pela Justiça Eleitoral, mediante
investigação judicial. V – Inconveniência de se impor rigidez absoluta à
delimitação da matéria a ser submetida, em sede de investigação judicial, ao
exame da Justiça Eleitoral, ante a sofisticação com que, em matéria de
eleições, se tem procurado contornar os limites da lei, cuja fragilidade é
inegável, na tentativa de se auferir benefícios incompatíveis com a lisura e a
legitimidade do pleito”.
(Ac. de 5.11.2002 na Rp no 404, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

 Abuso do poder de autoridade e uso indevido de meios de
comunicação social

“Representação. Investigação judicial. Abuso do poder de autoridade e
utilização indevida dos meios de comunicação. Programa televisivo. Não-
caracterização. [...] O aparecimento de parlamentar em programa televisivo
em período anterior ao destinado à veiculação da propaganda eleitoral, em
circunstâncias que não revelam caráter nitidamente eleitoral, não constitui
abuso de poder ou utilização indevida dos meios de comunicação social. [...]”
(Ac. de 7.4.2005 na Rp no 373, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Abuso do poder econômico

“[...] Ação de investigação judicial. Abuso do poder econômico.
Reconhecimento. Declaração de inelegibilidade. Captação de sufrágio.
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Não-comprovação. [...] 5. A conduta consistiu na distribuição, em período
eleitoral, de mais de 6.000 (seis mil) mochilas com material escolar e 30.000
(trinta mil) cartões magnéticos denominados “cartões-saúde”, contendo o
símbolo da administração municipal. 6. A decisão regional sopesou todo o
conjunto probatório, afastou a configuração da captação de sufrágio
(art. 41-A da Lei no 9.504/97) e reconheceu o abuso do poder econômico,
ao entendimento de que houve a quebra dos princípios da impessoalidade e
da moralidade pública, bem como a ocorrência de influência lesiva no
resultado do pleito, decretando a inelegibilidade por violação ao art. 22 da
LC no 64/90. 7. Para rever o posicionamento da decisão regional, seria
necessário o reexame do conjunto probatório. [...]”
(Ac. de 23.11.2006 no AgRgAg no 6.416, rel. Min. Gerardo Grossi; no mesmo
sentido o Ac. de 23.11.2006 no AgRgAg no 6.470, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Abuso de poder econômico. Não-provimento. [...] 5. Abuso do poder
econômico e sua repercussão no pleito que o acórdão reconhece existir,
após análise de toda a prova depositada nos autos. [...]” NE: Alegação de
abuso do poder econômico mediante distribuição de camisetas e dinheiro a
eleitores, com a condição de que utilizassem as camisetas no dia da eleição;
alegação também de que os representados, se eleitos, pagariam a cada
eleitor quantia variável de dinheiro.
(Ac. de 7.11.2006 no REspe no 26.090, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Abuso de poder econômico. Corrupção. 1. A promessa feita pelo
candidato de que não cobraria contribuição de melhoria pelas benfeitorias
realizadas nos logradouros municipais não configura nem abuso de poder
econômico nem corrupção. [...]” NE: Alegação de promoção do
asfaltamento de ruas da cidade sem cobrança dos beneficiados, bem como
realização de propaganda institucional dessas obras.
(Ac. de 7.11.2006 no REspe no 25.984, rel. Min. José Delgado, red. designado
Min. Carlos Alberto Menezes Direito.)

“[...] Abuso de poder econômico. Configuração. Aplicação de multa.
Cabimento. Não-provimento. [...] 2. Há, também, de ser prestigiado o
aresto atacado que, com base em prova incontroversa depositada nos autos,
reconhece que a prática indevida de publicidade institucional no trimestre
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anterior ao pleito pode configurar abuso de poder, quando autopromocional
de pré-candidato à reeleição. 3. Multa e inelegibilidade confirmadas. [...]”
(Ac. de 24.10.2006 no REspe no 25.997, rel. Min. José Delgado.)

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder
econômico. Ausência. Comprovação. Potencialidade. Desequilíbrio.
Resultado do pleito. Improcedência. Arquivamento. Para que seja
configurado o abuso do poder econômico, em ação de investigação judicial
prevista no art. 22 da Lei Complementar no 64/90, é imprescindível a
comprovação da efetiva potencialidade do ato irregular de influir no
resultado do pleito”. NE: Alegação de propaganda eleitoral irregular,
mediante exibição de painel isolado em prédio comercial com a imagem dos
candidatos a presidente e vice-presidente da República em dimensão
superior ao limite máximo permitido.
(Ac. de 21.9.2006 na Rp no 985, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. [...] Abuso de poder. Propaganda eleitoral. Provas
robustas. Ausência. [...] 3. A veiculação de cartazes e adesivos nas vans
operadoras de transporte alternativo, embora ilícita, não alterou, por si só, o
resultado das eleições, não implicando na inelegibilidade dos beneficiários.
[...]” NE: Alegação de abuso do poder econômico.
(Ac. de 1o.6.2006 no RO no 708, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. [...] Inelegibilidade. Eleição
federal. Abuso. Poder econômico. Potencialidade. Reconhecimento. 1.
Acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que, em análise minuciosa das
provas depositadas em juízo, reconhece a prática de abuso do poder
econômico no processo eleitoral e em sua potencialidade influenciadora na
eleição do candidato. 2. Panorama dos autos que não elide as razões do
acórdão e a conclusão firmada. 3. Alegação de prova duvidosa não
caracterizada. [...]” NE: Compra direta de votos patrocinada pelo
investigado, que arregimentou pessoas para realizarem “cadastramento” de
eleitores, mediante promessa de retribuição pecuniária por pessoa que nele
votasse.
(Ac. de 23.5.2006 no RO no 766, rel. Min. José Delgado.)



21JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

“[...] Abuso do poder econômico. Potencialidade. [...] 1. Apontamento pelo
Ministério Público do fato de terem sido apreendidas quinze cestas básicas
na residência de um cabo eleitoral do candidato, que seriam distribuídas a
eleitores. 2. Apreensão ocorrida no Município de Rio Branco, onde o
candidato obteve alta concentração de votos (77,30%), de um total de 3.304
votos. 3. O abuso do poder econômico foi reconhecido por decisão deste
Tribunal (RO no 741, rel. Min. Gomes de Barros, julgado em 22.2.2005).
4. Verifica-se a potencialidade da conduta e o conseqüente
comprometimento do processo eleitoral. [...]”
(Ac. de 23.5.2006 no RCEd no 616, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Abuso do poder econômico. Insuficiência. Provas. Exigência.
Potencialidade. Influência. Pleito [...] 2. Para a configuração do abuso de
poder, é necessário que o fato tenha potencialidade para influenciar o
resultado do pleito. [...]” NE: Alegação de arrecadação irregular de
recursos para a campanha eleitoral mediante cobrança de certa quantia de
pessoas interessadas em se candidatarem pelo partido, recursos que teriam
sido posteriormente repassados a uma livraria para ser investido na
campanha de alguns candidatos lançados pela agremiação partidária.
(Ac. de 30.3.2006 no AgRgRO no 896, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Ação de investigação judicial eleitoral. [...] Abuso de poder. Não-
configuração. Distribuição de número insignificante de vales-combustível.
Pequena quantidade de litros de combustível. Ausência de potencialidade
para influir no resultado do pleito. [...] Impossibilidade de se aferir o que foi
gasto pelos cabos eleitorais em campanha e o que foi distribuído a eleitores.
[...]”
(Ac. de 19.12.2005 no AgRgRO no 760, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Ação de investigação judicial eleitoral. [...] Abuso do poder econômico.
Art. 22 da Lei Complementar no 64/90. Ausência de configuração de
potencialidade para influenciar no pleito. Princípio da proporcionalidade.
Precedentes. [...]” NE: Realização de festa de aniversário em homenagem ao
candidato, deputado estadual, e divulgação de fotografia do evento em página
inteira de jornal, antes do registro de candidatura; homenagem ao mesmo por
meio do uniforme do time do qual é benemérito, durante partida de futebol.
(Ac. de 19.12.2005 no AgRgRO no 719, rel. Min. Gilmar Mendes.)
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“[...] Propaganda eleitoral. Abuso do poder econômico. Jogo do bicho. A
inserção da propaganda eleitoral em talões do jogo do bicho. Contravenção
penal. Consubstancia abuso do poder econômico com potencialidade a
influir no resultado das eleições”.
(Ac. de 25.8.2005 no REspe no 25.247, rel. Min. Marco Aurélio; no mesmo sentido
o Ac. de 8.11.2005 nos EDclREspe no 25.247, rel. Min. Marco Aurélio.)

“[...] Uso da máquina administrativa. Art. 299 do Código Eleitoral.
Inexistência. Abuso do poder econômico. Descaracterização. A conduta
não teve a capacidade de viciar a vontade do eleitorado a ponto de
desequilibrar o pleito. Recurso não provido”. NE: Alegação de que aparelho
de telefone celular de propriedade da Prefeitura teria sido cedido ao
coordenador de campanha eleitoral da candidata, em benefício desta.
(Ac. de 24.5.2005 no RCEd no 631, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije). Arts. 41-A da Lei
no 9.504/97; 1o, I, h, e 22 da Lei Complementar no 64/90. [...] Abuso do
poder econômico. Não demonstrado. [...] A declaração de inelegibilidade
exige prova inconcussa dos fatos abusivos. Para procedência da Aije, é
necessária a demonstração da potencialidade para influir no resultado do
pleito, em decorrência do abuso praticado; ou, simplesmente, potencialidade
em prejudicar a lisura do certame. [...]”
(Ac. de 3.5.2005 no RO no 763, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Abuso do poder econômico. Captação ilegal de sufrágio.
Configuração. Provimento negado. Configurado o abuso do poder
econômico, decorrente da prática de assistencialismo voltado à captação
ilegal de sufrágios, impõe-se a declaração da inelegibilidade, nos termos do
art. 22, VI, da LC no 64/90”. NE: Distribuição de santinhos e sacolões a
famílias carentes.
(Ac. de 22.2.2005 no RO no 741, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] 5. Para estar caracterizada a inelegibilidade do art. 1o, inciso I, alínea
h, é imprescindível a finalidade eleitoral. [...]” NE: Condenação em ação
popular por malversação de dinheiro público.
(Ac. de 22.9.2004 no REspe no 23.347, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“[...] Ação de investigação judicial. Eleições 2002. Combustível. Doação.
Comprovação. Ausência. Ausente comprovação de que houve entrega de
combustível aos eleitores, mas tão-somente aos cabos eleitorais. [...]”. NE:
Alegação de que “[...] as provas coligidas demonstram que a distribuição
gratuita de combustível, mediante requisições entregues pelos recorridos a
eleitores, configurou abuso do poder econômico em detrimento da liberdade
do voto, a teor do art. 19 da LC no 64/90”. Trecho do voto do relator:
“Assim, as provas coligidas – a apreensão das requisições de combustível e,
sobretudo, os depoimentos das testemunhas – não bastam para caracterizar
abuso do poder econômico ou captação ilícita de sufrágio”.
(Ac. de 24.8.2004 no RO no 778, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Representação. [...] Poder econômico. Abuso. Caracterização. Não-
provimento. [...] O patrocínio de Festa de Peão de Boiadeiro com eloqüente
pedido de apoio à candidatura do patrono caracteriza abuso do poder
econômico”. NE: “Está clara a prática do abuso do poder econômico, com a
realização da mencionada Festa do Peão de Boiadeiros, utilizada com o
intuito de promover sua candidatura ao cargo de governo do Estado, ao
enaltecer sua vida pública e pedir apoio dos presentes, além de indicar nome
de futuro secretário do governo, tudo no afã de influir na vontade do
eleitor”.
(Ac. de 19.8.2004 no RO no 793, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Jornal. Associação de médicos. Divulgação. Candidatos. Partidos
diferentes. [...] Indeferimento de prova pericial. Custo. Propaganda.
Cerceamento de defesa. Inexistência. Prévio conhecimento. Não-
caracterização. Abuso de poder. Caráter informativo. Falta de doação
vedada. Associação. Não-caracterização. Entidade de classe. Fato isolado.
Ausência. Potencialidade. 1. Não é imprescindível, para se verificar a
existência de abuso do poder econômico, a aferição do custo da suposta
propaganda eleitoral abusiva. 2. O fornecimento de currículo e dados
pessoais e existência de opiniões sobre temas de interesse público indicam
que os candidatos tinham ciência da veiculação da matéria. 3. Não foge de
suas finalidades, jornal de associação informar aos associados que alguns de
seus membros são candidatos a deputado e estão disputando as eleições. 4.
A Associação Paulista de Medicina não se enquadra no conceito de classe
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sociedade civil sem fins lucrativos, custeada exclusivamente com recursos
privados, proveniente das contribuições voluntárias de seus filiados. [...]”
(Ac. de 17.6.2004 no RO no 768, rel. Min. Fernando Neves.)

“Investigação judicial. Candidatos a deputado estadual e federal. Médicos
integrantes do Conselho Regional de Medicina. Jornal da categoria.
Matéria. Notícia. Candidatura. Abuso do poder econômico. Não-
configuração. Propaganda eleitoral irregular. Doação indireta a candidatos.
Apuração. Representação. Art. 96 da Lei no 9.504/97. Inépcia da inicial.
Art. 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil. [...] 9. É legítimo a
conselho profissional informar a seus filiados que determinados integrantes
da categoria estão pleiteando cargo eletivo, sendo, entretanto, vedado às
entidades de classe fazer ou patrocinar atos de campanha eleitoral. 10.
Pode vir a ser configurado o abuso de poder mesmo sem ter havido
participação do candidato beneficiado, se evidente a potencialidade de
influência no pleito. [...]”
(Ac. de 8.6.2004 no RO no 782, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Investigação judicial. Sindicato. Revista. Publicação. Entrevista.
Editor. Opinião. Matéria de caráter informativo. Fato isolado.
Potencialidade. Influência. Resultado. Eleições. Ausência. Abuso do poder
econômico. Não-configuração. [...] 4. A campanha eleitoral, que é uma
sucessão de atos e de meios de propaganda, não pode ser custeada por
sindicatos. 5. A revista de um sindicato tem como finalidade informar os
filiados sobre assuntos de seu interesse, entre os quais podem encontrar-se
matérias relativas a candidatura de um de seus membros. 6. Para a
configuração do abuso do poder econômico, deve ficar evidente a
potencialidade do fato em influenciar o resultado do pleito, o que um fato
isolado não é hábil a caracterizar. [...]” NE: Divulgação de matéria
favorável a candidato em publicação oficial de sindicato.
(Ac. de 8.6.2004 no RO no 744, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo sentido o Ac.
de 8.6.2004 no RO no 780, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Representação. Abuso do poder econômico. Divulgação de
candidatura em revista do Conselho Regional de Enfermagem (Coren/SP).
Natureza jurídica de autarquia. Entidade de classe. Doação a candidatas
mediante propaganda eleitoral. Fato isolado. [...] 2. A divulgação de
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candidaturas, em publicação oficial bimestral de conselho profissional, com
caráter meramente informativo, embora vedada pela Lei no 9.504/97, art.
24, II e VI, caracteriza fato isolado, que não se presta a configurar abuso do
poder econômico. [...]”
(Ac. de 4.5.2004 no RO no 730, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Abuso do poder econômico: indícios. Ausência de comprovação de
financiamento de campanha com recursos públicos. [...] IX – Indícios de
abuso de poder econômico, político e de autoridade, que não autorizam a
afirmativa de ter ocorrido o abuso. X – É necessária a verificação do nexo
de causalidade, ou seja, é indispensável a demonstração – posto que
indiciária – da provável influência do ilícito no resultado eleitoral (REspe
no 19.571, de 16.8.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence). [...]” NE: Alegação
de que a campanha eleitoral do governador e vice-governador teria sido
financiada com recursos públicos, por meio de “esquema” montado para
transferir dinheiro público do governo para o pagamento de despesas de
campanha, tendo como principais pilares uma sociedade civil de direito
privado e duas empresas privadas.
(Ac. de 29.4.2004 no RCEd no 612, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] 2. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso do poder econômico e
captação de sufrágio (art. 41-A da Lei no 9.504/97). [...] 2.3. Forte
probabilidade de que a conduta investigada tenha influído no resultado do
pleito que se mostra flagrante. Caracterizado o abuso do poder econômico.
[...]” NE: Distribuição, em praça pública, de combustível a 331 veículos que
participariam de carreata em benefício dos candidatos representados, em
município com pouco mais de nove mil domicílios.
(Ac. de 4.3.2004 no REspe no 21.327, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Ação de impugnação de mandato eletivo. Boletim de sindicato. Matéria
informativa. Fato isolado e muito anterior ao pleito. Abuso do poder
econômico. Não-caracterização. Potencialidade. Resultado. Eleições.
Ausência. [...] 1. A campanha eleitoral é uma sucessão de atos e de meios
de propaganda e não pode ser custeada pelos sindicatos. 2. Para a
configuração do abuso do poder econômico, deve ficar evidente a sua
potencialidade de influência no resultado do pleito, o que um fato isolado e
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muito anterior às eleições não é hábil a caracterizar. [...]” NE: Encarte com
entrevista e notícia de que um dos membros do sindicato seria candidato a
cargo eletivo.
(Ac. de 5.2.2004 no Ag no 4.529, rel. Min. Fernando Neves.)

“Representação. Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar
no 64/90. Art. 73, inciso II, § 5o, da Lei no 9.504/97. Cestas básicas.
Distribuição. Vales-combustível. Pagamento pela Prefeitura. Eleições.
Resultado. Influência. Potencialidade. Abuso do poder econômico. Conduta
vedada. Inelegibilidade. Cassação de diploma. Possibilidade. [...]” NE: “[...]
não se mostra necessário que o acórdão regional expressamente registre o
número exato das cestas básicas distribuídas ou mesmo das pessoas
beneficiadas com vales-combustível, bastando que a Corte Regional, ao
examinar os fatos e as provas existentes nos autos, tenha concluído pela
potencialidade dos atos abusivos em comprometer o resultado do pleito”.
(Ac. de 30.10.2003 no REspe no 21.316, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] 4. A prática de corrupção eleitoral, pela sua significativa monta, pode
configurar abuso do poder econômico, desde que os atos praticados sejam
hábeis a desequilibrar a eleição. [...]”
(Ac. de 16.9.2003 no Ag no 4.410, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Pesquisa eleitoral sem registro.
[...] Falta de potencialidade. [...] II – Fato isolado que não possui
potencialidade para desigualar os candidatos a cargo público não se presta
para caracterizar a violação do art. 22, XIV, LC no 64/90”.
(Ac. de 4.9.2003 no RO no 717, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Médico do SUS. Desincompatibilização. Atendimento em período
vedado. Caso peculiar. [...] Alegação de que médico do SUS, apesar de
formalmente afastado do cargo, teria prestado atendimento médico, em
período vedado, em troca de votos, o que configuraria abuso de poder.
Hipótese na qual as intervenções cirúrgicas se deram em período vedado
porque, apesar de agendadas quando o médico ainda não estava licenciado,
só puderam ser realizadas em momento posterior em virtude da escassez de
leitos e em razão, ainda, da dependência da ocorrência de condições
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fisiológicas favoráveis para a cirurgia ginecológica. Não-demonstração da
finalidade eleitoral de que teriam se revestido os atendimentos médicos.
[...]”
(Ac. de 3.6.2003 no REspe no 21.143, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Ação de investigação judicial. Criação de fundação assistencial em ano
eleitoral. [...] Abuso do poder econômico. Não-comprovação. [...]”
(Ac. de 29.5.2003 no REspe no 20.027, rel. Min. Fernando Neves.)

 Abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de
comunicação social

“[...] Ação fundada em infração ao art. 73 da Lei no 9.504/97. [...] Abuso
do poder econômico. [...] 12. Candidato que pretende reeleição. Abuso do
poder econômico reconhecido pelo Tribunal a quo. [...] Multas,
inelegibilidades e cassações mantidas”. NE: Reconhecimento, pelo TRE, do
uso indevido de meios de comunicação na forma impressa (distribuídos
gratuitamente ou a preço módico, divulgando reiteradamente mensagens
positivas acerca de determinada candidatura e críticas aos demais
candidatos) e abuso do poder econômico (candidatos majoritários em
município com pouco mais de vinte mil eleitores, por diversas ações, deixam
à mostra que os vultosos recursos empregados na campanha tornaram
desigual a disputa).
(Ac. de 20.6.2006 no REspe no 25.935, rel. Min. José Delgado, red. designado
Min.Cezar Peluso.)

“[...] Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar no 64/90. Abuso de
poder. Utilização indevida dos meios de comunicação social. Jornal.
Suplementos. Matérias. Publicidade institucional. Entrevista. Governador.
1. Não cabe à Justiça Eleitoral julgar eventual prática de ato de improbidade
administrativa, o que deve ser apurado por intermédio de ação própria.
Precedente: Acórdão no 612. 2. Tratando-se de fato ocorrido na imprensa
escrita, tem-se que o seu alcance é inegavelmente menor em relação a um
fato sucedido em outros veículos de comunicação social, como o rádio e a
televisão, em face da própria característica do veículo impresso de
comunicação, cujo acesso à informação tem relação direta ao interesse do
eleitor. 3. Na investigação judicial, é fundamental se perquirir se o fato
apurado tem a potencialidade para desequilibrar a disputa do pleito, requisito
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essencial para a configuração dos ilícitos a que se refere o art. 22 da Lei de
Inelegibilidades. [...]” NE: Distribuição de suplementos de jornal, contendo
entrevista com governador, em período anterior à eleição. Alegação de
abuso de poder econômico, político, de autoridade e uso indevido dos meios
de comunicação social. Trechos do voto do relator para o acórdão: “[...] b)
admitindo-se, para argumentar, fosse a hipótese de abuso de autoridade, o
art. 74 da Lei Eleitoral só cuida de registro, o que, a toda evidência, não é o
caso dos autos. [...] não vejo como configurada a provável influência do
indigitado ilícito, ocorrido entre março e maio, a comprometer o resultado
eleitoral do pleito estadual ocorrido em outubro daquele ano, cinco meses
depois. [...] Ainda que se diga que houve a participação do governador
investigado por intermédio das entrevistas concedidas, essa circunstância
não afasta a demonstração da necessária potencialidade do fato no que se
refere a sua influência no pleito”.
(Ac. de 12.4.2005 no RO no 725, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, red. designado
Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido o Ac. de 12.4.2005 no RCEd no 634, rel.
Min. Luiz Carlos Madeira, red. designado Min. Caputo Bastos.)

“[...] Ação de investigação eleitoral. Abuso do poder econômico. Uso
indevido dos meios de comunicação social. Ausência de potencialidade.
Não-demonstração. Desprovimento. I – A prática de abuso do poder
econômico há que ser demonstrada, uma vez que ‘[...] no Estado de direito
democrático, não se há de dar pela inelegibilidade do cidadão, sob a
acusação dessas práticas ilícitas, sem que fatos objetivos que a configurem
estejam devidamente demonstrados, com prova produzida validamente, de
acordo com as regras processuais, respeitados o devido processo legal, a
ampla defesa e o contraditório.” (Precedentes). II – Para que se possa
aplicar as sanções previstas no art. 22 da Lei Complementar no 64/90, ‘[...]
necessário se auferir se a conduta do investigado teve potencialidade de
influir no pleito eleitoral. E nesse particular, a recorrente não teve sucesso.
Em momento algum logrou êxito em demonstrar que as matérias
“jornalísticas” em questão tiveram a capacidade de influir na vontade do
eleitor de modo a alterar o resultado do pleito’.” NE: Alegações de que teria
havido abuso do poder econômico na contratação dos serviços de
publicidade de jornal semanal de distribuição gratuita com intenção de lograr
futura propaganda eleitoral e de uso indevido dos meios de comunicação,
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consubstanciado em reportagens favoráveis ao candidato e na criação de
notícias para garantir-lhe promoção pessoal.
(Ac. de 23.11.2004 no RO no 759, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Candidato. Senador. Abuso do
poder econômico. Uso indevido dos meios de comunicação. Irregularidade.
Utilização. Rádio. Divulgação. Entrevista. Pesquisa eleitoral. Ausência de
demonstração de potencialidade. Influência. Eleição. [...] I – Para a
configuração do ilícito previsto no art. 22 da LC no 64/90, é necessário
aferir se o fato tem potencialidade ou probabilidade de influir no equilíbrio da
disputa, independentemente da vitória eleitoral do autor ou do beneficiário
da conduta lesiva. [...]”
(Ac. de 19.8.2004 no RO no 781, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso do poder econômico e
uso indevido dos meios de comunicação. Potencialidade. Não-
caracterização. [...] II – O TSE admite que os jornais e os demais meios
impressos de comunicação possam assumir posição em relação a
determinada candidatura, sendo punível, nos termos do art. 22 da LC
no 64/90, os excessos praticados. Precedente”. NE: Alegação de que
publicações veiculadas em jornal de propriedade de um dos recorridos
teriam feito elogios à pessoa e à capacidade administrativa destes e críticas
ao então governador, candidato à reeleição. Trecho do voto do relator:
“Assim, fundamentado na jurisprudência deste Tribunal, a qual permite que
‘[...] os jornais e os demais veículos impressos de comunicação podem
assumir posição em relação aos pleitos eleitorais [...]’; em razão das datas
em que foram veiculadas as matérias, 2.4.2002 a 7.7.2002, do espaço
utilizado, em relação ao tamanho do jornal, e do número de leitores
atingidos, 23,61% daqueles que lêem jornais, tenho não estar caracterizado
o abuso do poder econômico nem o uso indevido dos meios de
comunicação, com potencialidade para influenciar no resultado do pleito”.
(Ac. de 12.8.2004 no RO no 758, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Investigação judicial. Imprensa escrita. Jornal. Criação. Proximidade.
Eleição. Distribuição gratuita. Notícias. Fotos e matérias. Favorecimento.
Candidato. Uso indevido dos meios de comunicação social. Tiragem
expressiva. Abuso do poder econômico. Lei Complementar no 64/90.
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“Cidadão. Coluna. Jornal. Imprensa escrita. Continuidade. Período eleitoral.
Possibilidade. Vedação. Legislação eleitoral. Inexistência. [...] 2. O eventual
desvirtuamento dessa conduta poderá caracterizar abuso do poder
econômico ou uso indevido dos meios de comunicação social, apurados na
forma do art. 22 da Lei Complementar no 64/90, ou mesmo propaganda
eleitoral antecipada, em benefício de terceiro, passível da multa prevista no
art. 36, § 3o, da Lei no 9.504/97”.
(Res. no 21.763, de 18.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

1. Jornal de tiragem expressiva, distribuído gratuitamente, que em suas
edições enaltece apenas um candidato, dá-lhe oportunidade para divulgar
suas idéias e, principalmente, para exibir o apoio político que detém de
outras lideranças estaduais e nacionais, mostra potencial para desequilibrar
a disputa eleitoral, caracterizando uso indevido dos meios de comunicação e
abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar
no 64/90”.
(Ac. de 15.4.2004 no RO no 688, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Parlamentar. Eleitores. Informações sobre exercício de mandato
eletivo. Possibilidade. Precedentes. Limitações. Lei Eleitoral. Excessos.
Caracterização. Abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de
comunicação social. Art. 22 da Lei Complementar no 64/90. Propaganda
eleitoral antecipada. Art. 36 da Lei no 9.504/97. [...] 3. Desvirtuamentos na
prestação de informações aos eleitores podem vir a caracterizar abuso do
poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social ou
propaganda eleitoral antecipada, mesmo que em benefício de terceiro.”
(Res. no 21.601, de 18.12.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso contra a expedição de diploma. Abuso do poder econômico e
político e uso indevido de meio de comunicação social. [...] Candidato.
Benefício direto. Inexistência. Legitimidade. Cassação de diploma de
candidato inidôneo. Interesse público. [...] Propaganda antecipada e
irregular. Emissora de rádio de propriedade da família do recorrido.
Participação freqüente do candidato ou menção elogiosa, com referências à
obtenção de verbas para obras públicas, principalmente no primeiro
semestre do ano eleitoral. Configuração de abuso do poder econômico e uso
indevido dos meios de comunicação social. Possibilidade. Potencialidade.
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Desequilíbrio da disputa. Ausência de provas. Inexistência das fitas de
gravação dos programas. Degravação contestada. [...] 3. A utilização de
um meio de comunicação social, não para seus fins de informar e de
proporcionar o debate de temas de interesse comunitário, mas para pôr em
evidência um determinado candidato, com fins eleitorais, acarreta o
desvirtuamento do uso de emissora de rádio ou de televisão e, também,
configuração da interferência do poder econômico, principalmente quando a
emissora é de sua família. 4. Não é impedimento para a configuração de
uso indevido dos meios de comunicação social que a maior parte dos
programas tenha ocorrido antes do período eleitoral, porque o que importa,
mais que a data em que ocorridos os fatos, é a intenção de obter proveito
eleitoral”.
(Ac. de 19.8.2003 no RCEd no 642, rel. Min. Fernando Neves.)

“Abuso de poder econômico e utilização indevida de meios de comunicação
social (LC no 64/90, art. 22). 2. Tais ações ilícitas ficam caracterizadas
quando o candidato, durante o período da propaganda eleitoral, e com
recursos próprios, publica e divulga livro de sua autoria, versando matéria
pertinente a campanha eleitoral, e mediante outdoors e anúncios em jornais
cujos layouts são coincidentes, na imagem e na mensagem, com os outros
outdoors e anúncios de sua candidatura a cargo eletivo. 3. Irrelevante para
a configuração da conduta proibida o volume ou a origem dos gastos não
autorizados por lei ou a vantagem em votos eventualmente obtida. 4. A
constituição assegura, sob o manto da isonomia legal, a igualdade de
oportunidade entre candidatos e partidos, para tanto definindo
explicitamente, como contrários à normalidade e à legitimidade das eleições,
a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na administração direta ou indireta (CF, art. 14, parágrafo 9). A
lei complementar, prevista na Constituição, prevê, ainda, como expressões
contrárias ao sentido da Carta, a utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social em benefício de candidato ou de partido político (CF,
art. 14, parágrafo 9; LC no 64/90, art. 22). Essa a razão pela qual a Lei
Eleitoral fixa regras rígidas de igualdade de acesso e de uso dos meios de
comunicação social e de outdoors para fins de propaganda eleitoral. 5.
Precedentes: Recursos 9.354 (Boscardini), 9.350 (Pirapora), 11.241
(Aristimunha) e 12.244 (Lucena). 6. Recurso não provido”. NE: A



JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS32

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

propaganda eleitoral mediante outdoors é proibida, segundo a Lei
no 9.504/97, art. 39, § 8o, acrescido pela Lei no 11.300/2006.
(Ac. de 5.12.95 no REspe no 12.394, rel. Min. Torquato Jardim.)

 Abuso do poder político

“[...] III – A concessão de benefícios a servidores públicos estaduais nas
proximidades das eleições municipais pode caracterizar abuso do poder
político, desde que evidenciada, como na hipótese, a possibilidade de haver
reflexos na circunscrição do pleito municipal, diante da coincidência de
eleitores. [...] V – Não é fator suficiente para desconfigurar o abuso do
poder político de que cuida o art. 22 da LC no 64/90, o fato de o candidato
por ele beneficiado não ter sido eleito, pois o que se leva em consideração
na caracterização do abuso do poder são suas características e as
circunstâncias em que ocorrido. [...]”
(Ac. de 8.8.2006 no REspe no 26.054, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Investigação judicial. Desvio e uso indevido de poder
político. [...]” NE: Conclame de esposas de prefeitos para aderirem à pré-
candidatura do representado ao cargo de presidente da República. Trecho
do voto do relator: “[...] a conduta taxada de abuso do poder político se deu
durante evento de alcance limitado, destinado a um público composto
basicamente de primeiras-damas de municípios que compõem a região do
Vale do Paraíba, sendo, portanto, incapaz de influir no resultado de uma
eleição presidencial. Além disso, o representante não trouxe aos autos
elementos que demonstrem o abuso do poder político cometido, nem mesmo
requereu a produção de nenhuma prova, restringindo-se à apresentação de
cópia de matéria jornalística [...] o que, por si só, é insuficiente para a
declaração de inelegibilidade fundada no art. 22 da LC no 64/90”.
(Ac. de 6.6.2006 na Rp no 878, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. [...] Propaganda Eleitoral. Poder político. Abuso.
Caracterização. Inelegibilidade. Não-provimento. [...] Ausência de inépcia
da inicial que deixa claro perquirir o reconhecimento da prática de abuso do
poder político, nos moldes previstos no art. 22 da Lei Complementar
no 64/90. Ausente demonstração de potencialidade do ato para desequilibrar
o pleito. [...]” NE: Alegação de que o candidato teria usado, em sua
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propaganda eleitoral, slogan semelhante ao usado pelo Governo do Distrito
Federal para divulgação de suas obras até o ano 2000, quando o candidato
ocupava o cargo de secretário de obras daquele governo. Trecho do voto do
relator: “Não restou demonstrado que a propaganda utilizada pelo recorrido,
por si só, tenha caracterizado abuso de poder ou de poder de autoridade,
com potencialidade de ter gerado desequilíbrio no pleito, favorecendo o
recorrido. A orientação jurisprudencial é de que, em se tratando de
apuração de existência de abuso de poder público [sic], há de se partir de
um fato objetivo praticado pela autoridade no curso da campanha política
que tenha influenciado no resultado das eleições. Para tanto, necessário que
fique demonstrado, inequivocamente, elo entre a propaganda indevida e o
pedido de voto e, conseqüentemente, o resultado em prol do candidato”.
(Ac. de 16.5.2006 no RO no 749, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. [...] Poder político. Abuso.
Não-caracterização. [...] A declaração de inelegibilidade requer prova
robusta da prática dos fatos abusivos. Ausente o necessário liame dos fatos
ao pleito eleitoral que se avizinhava. Reconhecimento pelo Tribunal a quo,
após criteriosa análise das provas depositadas em juízo, que o abuso do
poder político e econômico não ficaram comprovados. [...]” NE: Alegação
de abuso do poder político, consistente na contratação irregular de empresa
de publicidade e sua utilização durante a campanha eleitoral.
(Ac. de 9.5.2006 no REspe no 24.998, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Abuso do poder político e de autoridade (arts. 74 da Lei no 9.504/97 e
37, § 1o, da Constituição Federal). A ação de investigação judicial eleitoral,
por abuso do poder político, não sofre a limitação temporal da conduta
vedada. Para a configuração do abuso, é irrelevante o fato de a propaganda
ter ou não sido veiculada nos três meses antecedentes ao pleito. [...]”
(Ac. de 9.8.2005 no REspe no 25.101, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar no 64/90. Abuso do
poder político. Prefeito. Candidata a deputada estadual. Máquina
administrativa. Utilização. [...] 5. Conforme consignado na decisão
embargada, a investigação judicial não foi fundada em um fato isolado, mas
em diversas denúncias que demonstram o uso da máquina administrativa da
Prefeitura em prol de candidata a deputada estadual, o que ficou
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sobejamente comprovado nos autos. 6. Na linha da atual jurisprudência da
Casa, não se exige que seja comprovado o nexo de causalidade entre o
abuso de poder e o resultado do pleito, mas que haja a demonstração da
provável influência dessa prática abusiva nesse resultado. [...]”
(Ac. de 16.11.2004 nos EDclRO no 752, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Ação de investigação judicial eleitoral. [...] Poder político. Abuso. Não-
caracterização. Provimento. A declaração de inelegibilidade requer prova
robusta da prática dos fatos abusivos”. NE: Alegação de abuso do poder
político consistente no incentivo, pelo candidato, de invasão de terras
públicas (reserva extrativista), com promessa de posterior regularização.
(Ac. de 19.8.2004 no RO no 739, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar no 64/90. Abuso do
poder político. Propaganda institucional. Uso. Propaganda eleitoral. Não-
configuração. Imagens. Distinção. [...]” NE: Alegação de que a propaganda
eleitoral dos representados teria utilizado as imagens da publicidade
institucional do governo em que se divulgavam obras realizadas durante a
administração de um dos recorridos, candidato a governador, e que tinha
como secretário de obras o outro recorrido. Trecho do voto do relator: “[...]
Não vislumbro o uso da publicidade institucional na propaganda eleitoral.
Conforme assentou a Corte Regional, embora semelhantes, as imagens são
distintas e há tão-somente coincidência quanto às obras mostradas em
ambos os vídeos. [...]”
(Ac. de 17.6.2004 no RO no 702, rel. Min. Fernando Neves.)

“Investigação judicial. Art. 22 da LC no 64/90. Abuso do poder político.
Prefeito. Candidata a deputada estadual. Máquina administrativa.
Utilização. Cartazes. Convites. Eventos. Municipalidade. Patrocínio.
Mochilas escolares. Distribuição. Posto médico. Jalecos. Nome e número
da deputada. Divulgação. Abuso do poder político. Configuração. Cálculos
matemáticos. Nexo de causalidade. Comprovação da influência no pleito.
Não-cabimento. Potencialidade. Caracterização. 1. Para a configuração de
abuso de poder, não se exige nexo de causalidade, entendido esse como a
comprovação de que o candidato foi eleito efetivamente devido ao ilícito
ocorrido, mas que fique demonstrado que as práticas irregulares teriam
capacidade ou potencial para influenciar o eleitorado, o que torna ilegítimo o
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resultado do pleito. 2. Se fossem necessários cálculos matemáticos, seria
impossível que a representação fosse julgada antes da eleição do candidato,
que é, aliás, o mais recomendável, visto que, como disposto no inciso XIV
do art. 22 da LC no 64/90, somente neste caso poderá a investigação judicial
surtir os efeitos de cassação do registro e aplicação da sanção de
inelegibilidade.” NE: No caso, foram estes os fatos: distribuição, a alunos da
rede escolar municipal, de mochilas acompanhadas de panfletos contendo
as fotografias de candidata a deputada estadual e do prefeito; divulgação do
nome da candidata em cartazes publicitários que promoviam festas
realizadas e custeadas pelo município; aposição do nome da candidata em
placa indicativa de realização de obra pública; doação pela candidata de
bicicleta para realização de bingo ou rifa; doação de veículo, pisos e
azulejos; promoção de imagem em jalecos e camisas usados por servidores
da área de saúde.
(Ac. de 15.6.2004 no RO no 752, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Investigação judicial eleitoral. Art. 22 da Lei Complementar no 64/90.
Governador. Candidato. Reeleição. Participação. Evento. Associação
Comercial e Industrial do Estado. Redução de imposto. Anúncio.
Reivindicação. Empresários. Administração. Ato episódico. Abuso do poder
político. Não-configuração. Contexto. Governo. Ato regular. Planejamento
governamental. Conduta. Potencialidade. Ausência. Inovação da lide. Não-
ocorrência. Recurso. Restrição. Objeto. Abuso de poder. [...] 2. Não
caracteriza abuso de poder político a redução de imposto para um setor
econômico se não se trata de ato episódico da administração, mas se insere
no contexto de planejamento governamental, fundado em estudos técnicos
que evidenciam a viabilidade da concessão de benefícios fiscais, sem
prejuízo ao Erário. [...]”
(Ac. de 4.5.2004 no RO no 733, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Reconhecimento de abuso do poder político. Recurso prejudicado com
relação à declaração de inelegibilidade. [...] 1. Recurso prejudicado com
relação ao reconhecimento do abuso do poder político, porquanto
ultrapassado o prazo para declaração de inelegibilidade por três anos,
contados da eleição para chefe do Poder Executivo Municipal. [...]” NE:
Participação de alunos da rede pública municipal de ensino em desfile cívico
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de Sete de Setembro, carregando maquetes de obras públicas do prefeito,
candidato à reeleição, bem como do diretor e professores de escola, que
utilizaram adesivos com fotografia e nome do candidato. Trecho do voto do
relator: “Correta a alegação da agravante no sentido da improcedência dos
fundamentos do TRE. A uma, porque não é exigida, para a caracterização
do abuso de poder, a divulgação por alto-falantes ou carros de som. A duas,
porque a jurisprudência desta Corte é no sentido da prescindibilidade da
participação direta do candidato beneficiado pelo ato abusivo. [...]”
(Ac. de 23.3.2004 no AgRgAg no 3.710, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Ação de investigação judicial. Propaganda. Retirada. Abuso de poder.
Não-configuração. [...] Fato isolado que não evidencia, por si só, a presença
de abuso do poder de autoridade com potencialidade para influir no
resultado do pleito não se presta para caracterizar violação do art. 22, LC
no 64/90”. NE: Alegação de abuso do poder político em razão da retirada de
propaganda eleitoral de candidato de postes de iluminação pública para
favorecer o concorrente. Trecho do voto do relator: “Demais disso, a
retirada de propaganda de uma via pública em um determinado município,
em se tratando de pleito estadual, não é ato suficiente para caracterizar a
potencialidade que requer o art. 22, da LC no 64/90”.
(Ac. de 28.8.2003 no RO no 723, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] 4. As condutas vedadas no art. 73 da Lei no 9.504/97 podem vir a
caracterizar, ainda, o abuso do poder político, a ser apurado na forma do
art. 22 da Lei Complementar no 64/90, devendo ser levadas em conta as
circunstâncias, como o número de vezes e o modo em que praticadas e a
quantidade de eleitores atingidos, para se verificar se os fatos têm
potencialidade para repercutir no resultado da eleição. 5. O uso da máquina
administrativa, não em benefício da população, mas em prol de determinada
candidatura, reveste-se de patente ilegalidade, caracterizando abuso do
poder político, na medida em que compromete a legitimidade e normalidade
da eleição. [...]”
(Ac. de 21.8.2003 nos EDclREspe no 21.167, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Ação penal. Símbolos, frases ou imagens associadas à administração
direta. Uso em propaganda eleitoral. Art. 40 da Lei no 9.504/97. Programa
de prestação de contas à comunidade. Uso do brasão da Prefeitura. [...]
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2. A utilização de atos de governo, nos quais seria lícito o uso de símbolos da
Prefeitura, com finalidade eleitoral, pode, em tese, configurar abuso do
poder político, a ser apurado em processo específico. [...]”
(Ac. de 19.8.2003 no REspe no 21.290, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Abuso do poder econômico e político e uso indevido de meio de
comunicação social. [...] Candidato. Benefício direto. Inexistência.
Legitimidade. Cassação de diploma de candidato inidôneo. Interesse
público. Distribuição de cestas básicas a gestantes e lactantes. Remissão de
débitos de IPTU. Programas antigos e regulares. Obras e festejos pagos
com dinheiro público. Especificação. Ausência. Não-comprovação.
Desvirtuamento de atos da administração. Não-demonstração. [...] 2. A
caracterização de abuso do poder político depende da demonstração de que
a prática de ato da administração, aparentemente regular, ocorreu de modo
a favorecer algum candidato, ou com essa intenção, e não em prol da
população. [...]”
(Ac. de 19.8.2003 no RCEd no 642, rel. Min. Fernando Neves.)

 Abuso do poder político e de autoridade

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e
de autoridade. Atos de campanha em evento oficial. Infração aos arts. 73, I
e IV, e 74 da Lei no 9.504/97. [...] Falta de comprovação. Potencialidade.
Desequilíbrio. Resultado do pleito. Improcedência. Arquivamento. [...] O
abuso do poder apenado pelo art. 22 da Lei das Inelegibilidades se configura
quando há a comprovação da efetiva potencialidade do ato irregular para
influir no resultado da eleição”. NE: Representação por abuso do poder
político e de autoridade em razão de alegada realização de atos de
campanha eleitoral durante eventos oficiais custeados pelos cofres públicos
(pronunciamentos dos representados – presidente da República e
governador de estado – durante eventos oficiais em municípios do interior e
na capital, nesta última com público de aproximadamente quinhentas
pessoas).
(Ac. de 7.12.2006 na Rp no 929, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e
de autoridade. Atos de campanha em evento oficial. Infração aos arts. 73, I,
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e 74 da Lei no 9.504/97. [...] Falta de comprovação. Potencialidade.
Desequilíbrio. Resultado do pleito. Improcedência. Arquivamento. [...] O
abuso do poder apenado pelo art. 22 da Lei das Inelegibilidades se configura
quando há a comprovação da efetiva potencialidade do ato irregular para
influir no resultado do pleito”. NE: Discursos em solenidade de início das
obras de construção da ferrovia Transnordestina e em inauguração de
estação de piscicultura. Trecho do voto do relator: “Na hipótese dos autos, a
realização de discursos pelos representados durante eventos oficiais em
municípios do interior do Ceará não apresenta potencial para influir no
resultado de uma eleição presidencial”.
(Ac. de 17.10.2006 na Rp no 935, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

 Abuso do poder político e econômico

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e
econômico. Uso de transporte oficial. Atos de campanha. Ausência de
ressarcimento ao Erário pelas despesas efetuadas. Infração aos arts. 73, I,
e 76 da Lei no 9.504/97. [...] O uso de transporte oficial para atos de
campanha é permitido ao presidente da República e candidato à reeleição,
devendo os valores gastos serem ressarcidos nos dez dias úteis posteriores
à realização do primeiro ou do segundo turno, se houver, do pleito, sob pena
de aplicação aos infratores de multa correspondente ao dobro do valor das
despesas, nos termos dos arts. 73, § 2o, e 76, caput, §§ 2o e 4o, da Lei das
Eleições. [...] Não configurado o abuso de poder político e econômico,
julga-se improcedente a representação”.
(Ac. de 7.11.2006 na Rp no 1.033, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Distribuição de material de construção. Abuso do poder político e
econômico. Caracterização. [...] Caracteriza-se o abuso de poder quando
demonstrado que o ato da administração, aparentemente regular e benéfico
à população, teve como objetivo imediato o favorecimento de algum
candidato. Fraus omnia corrumpit”.
(Ac. de 20.9.2005 no REspe no 25.074, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Abuso do poder político e econômico. Uso indevido dos meios de
comunicação social. Captação vedada de sufrágio. Art. 41-A da Lei
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no 9.504/97. Sindicato. Doação estimável em dinheiro. Propaganda eleitoral
irregular. Propaganda institucional desvirtuada. Governo itinerante.
Transporte irregular de eleitores. Não-ocorrência. Ausência de
comprovação de financiamento de campanha com recursos públicos. [...]
III – Alegações de ocorrência de abuso do poder econômico e político e da
conduta vedada pelo art. 41-A da Lei no 9.504/97 não comprovadas e sem
potencial de comprometer a normalidade das eleições. [...]”
(Ac. de 17.2.2005 no RCEd no 613, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] II – Abuso do poder político ou econômico: não o caracteriza, por si
só, o fato incriminado no art. 40 da Lei no 9.504/97.”
(Ac. de 16.4.2002 no REspe no 19.585, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

 Abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação
social

“[...] Abuso de poder político. Uso indevido dos meios de comunicação.
Não-caracterização. Potencialidade. Ausência. [...] O abuso do poder
político requer demonstração de sua prática ter influído no pleito. [...]” NE:
Alegação de abuso do poder político e de uso indevido de meios de
comunicação por parte de governador, candidato à reeleição, pela
participação na inauguração de órgão de governo em município e pela
concessão entrevista em rádio. Trecho do voto do relator: “A rigor, não
houve a inauguração, mas antes solenidade de transferência – com muita
pompa, é verdade – da localidade de prestação do serviço, já posto à
disposição da comunidade, de um endereço para outro na mesma
municipalidade. [...] não se evidencia a violação ao art. 73, VI, c, da Lei
no 9.504/97, pois apenas uma emissora radiofônica transmitiu o evento, não
ficando, demonstrado o pronunciamento do recorrido em cadeia de rádio.
Da transcrição do conteúdo da entrevista veiculada (fls. 15-19) não se
percebe conteúdo com fins eleitorais, senão a divulgação acerca do projeto
denominado “governo no interior”, em continuidade de projeto do governo
do estado”.
(Ac. de 15.8.2006 no RO no 754, rel. Min. José Delgado.)
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“Recurso contra expedição de diploma. Provas incontestes. Ausência.
Função administrativa. Exercício regular. Preceitos legais. Violação.
Ausência. Provimento negado. [...] Ausentes provas incontestes da
utilização da máquina administrativa com finalidade eleitoreira, nega-se
provimento ao recurso contra expedição do diploma”. NE: Alegação de
abuso do poder político, de autoridade, e de utilização indevida de meios de
comunicação por parte de governador (e de vice-governador), candidato à
reeleição, pelas seguintes imputações: participação na inauguração de órgão
de governo em município, precedida de entrevista, seguida de desfile militar;
veiculação, no Diário Oficial do Estado, de ações e medidas
implementadas pelo governo estadual; entrevistas do governador, de prefeita
e de secretário de estado em rádio; matérias veiculadas em periódico; uso
de helicóptero do estado e servidor público; distribuição de ambulâncias.
Trecho do voto do relator: “[...] inexistem provas incontestes de que os ora
recorridos tenham utilizado a máquina administrativa com o escopo
meramente eleitoreiro. Os fatos alegados no recurso contra expedição de
diploma, vários deles faltos de comprovação, não se mostram aptos a toldar
sequer a normalidade e a limpidez da disputa eleitoral, tampouco
apresentam a potencialidade necessária para justificar a cassação dos
diplomas postulada, ainda mais se considerada a diferença de votos obtida.
[...]”
(Ac. de 25.5.2004 no RCEd no 608, rel. Min. Barros Monteiro.)

 Uso indevido de meios de comunicação social

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 22 da Lei Complementar
no 64/90. Art. 73, II, da Lei no 9.504/97. Decisão regional. Procedência
parcial. Sanção. Inelegibilidade. [...] 2. O reconhecimento do uso indevido
de meios de comunicação social independe da demonstração do nexo de
causalidade entre a conduta e o resultado do pleito, bastando a verificação
de sua potencialidade para macular o resultado das urnas, não importando
se o autor da conduta ou o candidato beneficiado foi ou não vitorioso. [...]”
NE: Jornal de distribuição gratuita que teria enaltecido a administração
municipal e seria beneficiado pela publicação de anúncios institucionais.
(Ac. de 21.11.2006 no AgRgAg no 6.643, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“Representação. Investigação judicial. Uso indevido dos meios de
comunicação social. [...] A procedência da investigação judicial eleitoral
exige a demonstração da potencialidade de o ato irregular influir no
resultado do pleito. Hipótese em que a participação de então pré-candidato
à Presidência da República, apresentando programas de propaganda
partidária, nos quais foram divulgadas realizações do partido ao qual é
filiado, não enseja a apenação prevista no art. 22, XIV, da Lei
Complementar no 64/90”.
(Ac. de 27.9.2006 na Rp no 949, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Representação. Investigação judicial eleitoral. [...] Meios de
comunicação. Uso indevido. Abuso. Potencialidade. Não-demonstração [...]
Embora a caracterização do abuso de poder, mediante o uso indevido dos
meios de comunicação, não exija a comprovação do nexo de causalidade,
impõe a demonstração da influência dessa prática no resultado do pleito.
[...]”
(Ac. de 18.5.2006 no AgRgREspe no 25.340, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Investigação judicial eleitoral. Meios de comunicação. Utilização
indevida. Isonomia. Candidatos. Quebra. Preliminares afastadas.
Inelegibilidade. A utilização do horário de propaganda eleitoral gratuita, por
candidato de agremiação diversa daquela a que se filia o candidato,
configura uso indevido de meio de comunicação social, fere a isonomia
entre os candidatos e atrai a sanção de inelegibilidade”.
(Ac. de 20.4.2006 no RO no 756, rel. Min. José Delgado.)

“Recurso contra expedição de diploma. Programa partidário. Abuso dos
meios de comunicação social. Descaracterização. A conduta não teve a
capacidade de viciar a vontade do eleitorado a ponto de desequilibrar o
pleito. [...]” NE: Alegação da ocorrência de uso indevido dos meios de
comunicação social por realização de propaganda eleitoral em programa
partidário, consistente em promoção de candidatos a governador e senador,
enaltecendo seus feitos, com uso de jingle. Trechos do voto do relator: “O
desvio de finalidade da propaganda partidária poderá caracterizar uso
indevido dos meios de comunicação social. [...] A veiculação de cinco
inserções não teve a capacidade de viciar a vontade do eleitorado a ponto
de desequilibrar o pleito”.
(Ac. de 3.5.2005 no RCEd no 627, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“Uso indevido de veículos ou meios de comunicação social. Art. 22 da Lei
Complementar no 64/90. Publicação de matéria, com cunho propagandístico,
em revista local. Para que se julgue procedente representação baseada no
caput do art. 22 da Lei Complementar no 64/90, é necessário que os atos ou
fatos narrados tenham potencialidade para influir no resultado do pleito.
Jurisprudência do TSE. Na hipótese dos autos, entendeu o Tribunal ausente
tal circunstância. [...]” NE: Revista com capa contendo foto de candidato a
senador e reportagem elogiosa sobre sua biografia, com tiragem de
quarenta mil exemplares, com alguns textos e fotos idênticos aos de
caderno de campanha.
(Ac. de 30.11.2004 no RO no 692, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, red. designado
Min. Marcelo Ribeiro.)

“[...] Propaganda institucional. Gastos. Avaliação. Parâmetros. Divulgação.
Meios de comunicação. Abuso. Não-demonstração. A comparação de
gastos com propaganda institucional por distintos governos estaduais,
usando o dólar como parâmetro, não representa, por si só, abuso dos meios
de comunicação”.
(Ac. de 24.8.2004 no RO no 720, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar no 64/90. Propaganda
partidária. Críticas e ataques pessoais. Uso indevido de veículos ou meios
de comunicação social. Possibilidade. Violação do art. 45 da Lei
no 9.096/95. Apuração. Não-cabimento nesta via. Recurso especial não
conhecido”. NE: Alegação de que teria havido utilização de helicóptero do
governo do estado para gravar imagens que foram exibidas no programa do
partido, em que teria sido atacado, de forma ofensiva, candidato a prefeito.
Trecho do voto do relator: “Não me parece que o teor da propaganda
partidária seja irrelevante. Na verdade, se o programa partidário foi
desvirtuado e utilizado para atacar candidato, penso que isso pode, em
princípio, vir a caracterizar uso indevido dos meios de comunicação social,
pelo desvirtuamento da finalidade do programa. [...] No entanto, o
dispositivo dado por violado não é o art. 22 da LC no 64/90, que cuida da
investigação judicial, mas apenas o art. 45 da Lei no 9.096/95, cuja afronta
dá ensejo à suspensão do programa partidário a que faria jus o partido
político no semestre seguinte, nos termos do § 2o do mesmo artigo”.
(Ac. de 18.3.2003 no REspe no 20.023, rel. Min. Fernando Neves.)
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Conceito

 Generalidades

“[...] Ação de impugnação de mandato eletivo. Abuso do poder político.
Art. 14, § 10, da Constituição Federal. Não-cabimento. 1. Às normas
limitadoras de direito deve se dar interpretação estrita. 2. O desvirtuamento
do poder político, embora pertencente ao gênero abuso, não se equipara ao
abuso do poder econômico, que tem definição e regramento próprios. [...]”
NE: “[...] embora ambos integrem o gênero abuso e busquem beneficiar
candidato, partido ou coligação, há nítida distinção entre o abuso do poder
econômico e o abuso do poder político. Com efeito, enquanto aquele se
refere à indevida utilização de recursos materiais ou humanos, que
representem valor econômico, este diz com atos de autoridade praticados
com desrespeito aos princípios constitucionais que norteiam a
administração”.
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe no 25.926, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo
sentido o Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe no 25.736, rel. Min. Caputo Bastos; e
o Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe no 25.652, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Ação de impugnação de mandato eletivo. Hipóteses. Art. 14, § 10, da
Constituição Federal. [...] 1. A ação de impugnação de mandato eletivo
objetiva apurar a prática de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude. [...] 3. A ação de impugnação de mandato eletivo não se presta para
apurar abuso dos meios de comunicação social, quando não envolva abuso
do poder econômico (art. 14, § 10, da Constituição Federal). [...]” NE:
“Tenho não se poder equiparar o abuso dos meios de comunicação social
com o abuso do poder econômico [...], para o acolhimento da ação de
impugnação de mandato eletivo. [...]”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg no 6.869, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Distinção entre captação ilícita de sufrágio e abuso do poder
econômico. Precedentes. [...]” NE: “O abuso do poder econômico, por sua
vez, se caracteriza pela ‘utilização do poder econômico com a intenção de
desequilibrar a disputa eleitoral, o que ocorre de modo irregular, oculto ou
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dissimulado,’ e exige potencialidade tendente a afetar o resultado de todo o
pleito [...]”
(Ac. de 2.12.2003 no AgRgREspe no 21.312, rel. Min. Carlos Velloso.)

Penalidade

 Generalidades

“Recurso contra expedição de diploma. Abuso de poder. Prefeito e vice-
prefeito. Renúncia. Recurso especial prejudicado. Vereadores. Processo.
Prosseguimento. Cassação. Impossibilidade. Conduta abusiva. Terceiro
beneficiado. 1. Não é possível a cassação dos diplomas de vereadores que
praticaram condutas abusivas em favor do prefeito e vice-prefeito eleitos,
na medida em que não foram esses parlamentares eleitos em decorrência
de tais atos. 2. A sanção cabível a quem participou de abuso de poder em
benefício de outro é a inelegibilidade, a ser cominada em ação de
investigação judicial eleitoral. [...]”
(Ac. de 10.2.2004 no REspe no 19.740, rel. Min. Fernando Neves.)

 Beneficiário

“[...] Ação de impugnação de mandato eletivo. Abuso do poder econômico.
Responsabilidade do candidato beneficiado. Prescindibilidade. Nexo de
causalidade. Matéria fática. Provimento negado. Impossibilidade de
proceder-se a reexame de prova para avaliar a configuração do abuso do
poder econômico e sua potencialidade para macular a lisura e a normalidade
do pleito. [...]” NE: Alegação de violação ao art. 91 do Código Eleitoral por
não ter sido imputada ao recorrente a prática de qualquer ato foi afastada
com base em precedente no sentido de que “Configurado o abuso do poder
econômico por meio do exame das provas, é irrelevante para a procedência
da ação de impugnação de mandato eletivo a comprovação da participação
direta dos beneficiários nos atos e fatos caracterizadores da prática ilícita”.
(Ac. de 25.9.2003 no Ag no 4.317, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

NE: “[...] nos termos do art. 22 da Lei Complementar no 64/90, não se
declara a inelegibilidade do beneficiário do abuso. Entretanto, no caso, a
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declaração de inelegibilidade não se fundamentou no citado artigo, tendo
sido reconhecida com base no art. 1o, I, d, da Lei Complementar no 64/90,
que não distingue entre candidato autor ou beneficiário do abuso. [...]”
trecho do voto-vista sobre a alínea d: “Entendo que este dispositivo deve ser
observado quando, no momento do registro, houver decisão, com trânsito
em julgado, julgando procedente algum feito que verse sobre abuso do poder
econômico ou político”. (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão
quanto ao tema.)
(Ac. de 12.8.2003 no Ag no 4.333, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Cassação de registro e diploma

“[...] Abuso do poder político. Utilização da máquina administrativa. Prova.
Inexistência. [...] A cassação do registro, por abuso do poder político ou
econômico, requisita prova inabalável. [...]”
(Ac. de 10.2.2005 no AgRgREspe no 25.009, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

 Inelegibilidade

– Prazo da inelegibilidade

“[...] Abuso de poder. [...] Sanção prevista no art. 1o, I, d, da LC
no 64/90. Inocuidade. [...] 3. Inteligência do Verbete no 19 da Súmula
do TSE: ‘O prazo de inelegibilidade de três anos, por abuso de poder
econômico ou político, é contado a partir da data da eleição em que
se verificou (art. 22, XIV, da LC no 64, de 18.5.90)’. [...]”
(Ac. de 10.10.2006 no RO no 697, rel. Min. José Delgado; no mesmo
sentido o Ac. de 13.10.2004 no AgRgREspe no 24.512, rel. Min. Luiz Carlos
Madeira.)

NE: “Defende a recorrente que os três anos de inelegibilidade (art.
1o, I, d, LC no 64/90) do recorrido devem ser contados a partir da
data em que transitou em julgado a ação de investigação judicial [...]
e não da eleição. [...] Não lhe assiste razão. [...] Incide a
inelegibilidade a partir da eleição na qual se verificaram os fatos que
motivaram fosse aplicada a sanção. [...]” (Ementa não transcrita por
não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 23.9.2004 no REspe no 23.430, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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– Trânsito em julgado

“[...] Abuso. Veiculação. Propaganda institucional. [...] A declaração
de inelegibilidade, para surtir efeitos, requer o trânsito em julgado.
[...]”
(Ac. de 21.3.2006 no AgRgREspe no 25.495, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“Agravo regimental. Medida cautelar. Inelegibilidade. Ação de
impugnação de mandato eletivo procedente. Diplomação. Suspensão.
Plausibilidade jurídica. Ausência. [...]” NE: Pretensão de
sobrestamento da diplomação de candidato cuja inelegibilidade fora
declarada com base na LC no 64/90, art. 1o, I, d e h. Trecho do voto
do relator: “Assim, a medida cautelar carece de plausibilidade
jurídica. A uma porque a inelegibilidade de 3 anos a que foi
condenado o requerente tem como termo inicial as eleições em que
se verificaram os fatos. Esse período de inelegibilidade se encerrou
em outubro de 2003. A duas porque, conforme bem ressaltado pelo
Min. Carlos Velloso, impossível dar cumprimento à decisão que
declarou a inelegibilidade do requerido enquanto não ocorrer o seu
trânsito em julgado”.
(Ac. de 16.12.2004 no AgRgMC no 1.561, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“[...] Inelegibilidade. Ação de impugnação de mandato eletivo
procedente. Ausência de trânsito em julgado. Desprovimento. A
inelegibilidade prevista no art. 1o, I, d, da Lei Complementar no 64/90
exige o trânsito em julgado da decisão que reconhece o abuso de
poder. [...]”
(Ac. de 4.10.2004 no AgRgREspe no 23.133, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Recurso contra expedição de diploma. Prefeito municipal.
Candidato inelegível por força da alínea d do inciso I do art. 1o da LC
no 64/90. A decisão transitada em julgado em ação de investigação
judicial eleitoral por abuso de poder econômico e político implica na
inelegibilidade do candidato para os três anos subseqüentes ao pleito
a que se referir. [...]” NE: Superveniência do trânsito em julgado da
decisão que declarou a inelegibilidade do candidato que, por força de
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liminar, pôde participar da eleição realizada com base no art. 224 do
Código Eleitoral.
(Ac. de 12.11.2002 no REspe no 20.008, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] A inelegibilidade prevista na alínea d do inciso I do art. 1o da Lei
Complementar no 64/90 pressupõe quer se trate de eleições pretéritas
ou futuras, o trânsito em julgado do provimento emanada da Justiça
Eleitoral que, no bojo de representação, haja implicado o lançamento
ao mundo jurídico da ocorrência de abuso do poder econômico ou
político. Não há como dissociar a regra insculpida no inciso XIV do
art. 22 da Lei Complementar no 64/90 da condição imposta na
referida alínea d. Trânsito em julgado do que decidido”.
(Ac. de 23.8.94 no REspe no 12.236, rel. Min. Marco Aurélio.)

Potencialidade – Caracterização

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder por meio de
propaganda institucional não configurado. Ausência de potencialidade. [...]”
NE: Pedido de que fosse admitida a potencialidade dos fatos alegados,
levando-se em consideração a existência de outras ações propostas contra
o recorrido. Foi acolhido, no ponto, o parecer do Ministério Público Eleitoral
no sentido de que “[...] é inviável medir a potencialidade de interferência no
pleito de matéria fático-probatória alheia à presente ação. Ressalte-se que
as ditas investigações não foram reunidas para julgamento único. [...]”
(Ac. de 19.8.2004 no RO no 731, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso do poder econômico e
uso indevido dos meios de comunicação. Potencialidade. Não-
caracterização. [...] I – Segundo a jurisprudência desta Corte, alterada
desde o julgamento do REspe no 19.571/AC, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ de 16.8.2002, na ação de investigação judicial eleitoral, deixou de se
exigir que fosse demonstrado o nexo de causalidade entre o abuso praticado
e o resultado do pleito, bastando para a procedência da ação a
‘indispensável demonstração – posto que indiciária – da provável influência
do ilícito no resultado eleitoral (...).’ [...]”
(Ac. de 12.8.2004 no RO no 758, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“Investigação judicial. Art. 22 da LC no 64/90. Abuso do poder político.
Prefeito. Candidata a deputada estadual. Máquina administrativa.
Utilização. Cartazes. Convites. Eventos. Municipalidade. Patrocínio.
Mochilas escolares. Distribuição. Posto médico. Jalecos. Nome e número
da deputada. Divulgação. Abuso do poder político. Configuração. Cálculos
matemáticos. Nexo de causalidade. Comprovação da influência no pleito.
Não-cabimento. Potencialidade. Caracterização. 1. Para a configuração de
abuso de poder, não se exige nexo de causalidade, entendido esse como a
comprovação de que o candidato foi eleito efetivamente devido ao ilícito
ocorrido, mas que fique demonstrado que as práticas irregulares teriam
capacidade ou potencial para influenciar o eleitorado, o que torna ilegítimo o
resultado do pleito. 2. Se fossem necessários cálculos matemáticos, seria
impossível que a representação fosse julgada antes da eleição do candidato,
que é, aliás, o mais recomendável, visto que, como disposto no inciso XIV
do art. 22 da LC no 64/90, somente neste caso poderá a investigação judicial
surtir os efeitos de cassação do registro e aplicação da sanção de
inelegibilidade.” NE: “[...] para a caracterização do abuso de poder é
necessária a verificação da potencialidade de os fatos narrados influírem na
vontade do eleitor e, conseqüentemente, no resultado do pleito, que poderia
ser outro se não tivessem ocorrido as práticas abusivas. Para essa análise, o
julgador deve levar em conta dos fatos: a quantidade, o valor da benesse, a
data da prática, etc.; e as circunstâncias em que ocorridos, como o tamanho
do município ou bairro, a situação financeira e a escolaridade do eleitorado,
entre outras”.
(Ac. de 15.6.2004 no RO no 752, rel. Min. Fernando Neves.)
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Generalidades

“[...] Candidata. Analfabetismo. Inelegibilidade. Adoção. Procedimento.
Previsão. Art. 28, § 4o, da Res.-TSE no 21.608. Impossibilidade. Reexame
de prova. Não-recepção. Art. 5o, inciso I, do Código Eleitoral. Alistamento e
voto. Facultativo. Analfabeto. Art. 14, § 1o, inciso II, alínea a, da CF/88.
1. O art. 5o, inciso I, do Código Eleitoral não foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, na medida em que resta consagrado no
art. 14, § 1o, inciso II, alínea a, do texto constitucional, que o alistamento e o
voto dos analfabetos são facultativos. [...]” NE: A candidata sustentara que
“não teria sido questionada a sua condição de eleitora, por ser ela
analfabeta, como determina o art. 5o, inciso I, do Código Eleitoral, o qual
estabelece que os analfabetos são inalistáveis”.
(Ac. de 4.10.2004 no AgRgREspe no 23.291, rel. Min. Caputo Bastos.)

NE: O pré-candidato apresentou, como comprovante de escolaridade,
declaração de professoras que lhe ministraram aulas de alfabetização,
considerada pelo TRE como documento particular dependente de
comprovação, e afirma que é semi-analfabeto e vereador em terceiro
mandato. Trecho do voto do relator: “A ausência de comprovante do
requisito de alfabetizado não foi suprido pelo agravante, tampouco o
magistrado conseguiu fazê-lo ‘por outros meios’, como determina a
Res.-TSE no 21.608/2004, art. 28, § 4o. [...] Por fim, o exercício do cargo
de vereador não vincula o seu ocupante à condição de alfabetizado”.
(Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 27.9.2004 no AgRgREspe no 23.755, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)
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“[...] Registro de candidato. Analfabetismo. Quando o comprovante de
escolaridade não se mostrar suficiente para formar a convicção do juiz,
deve-se exigir declaração de próprio punho do candidato. Se for intimado e
não comparecer em cartório para firmar essa declaração, perderá
oportunidade de comprovar sua condição de alfabetizado. [...]” NE: O
candidato apresentou declaração de estar matriculado em curso, subscrita
por secretária escolar do estado, que não foi aceita pela juíza eleitoral.
(Ac. de 23.9.2004 no AgRgREspe no 22.128, rel. Min. Gilmar Mendes.)

NE: “[...] o fato de o pré-candidato estar no exercício de mandato eletivo,
ou tê-lo exercido, não comprova a condição de alfabetizado. [...]” (Ementa
não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 13.9.2004 no AgRgREspe no 22.436, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Analfabetismo. Confissão do candidato em audiência reservada de sua
condição de analfabeto. A assinatura em documentos é insuficiente para
provar a condição de alfabetizado do candidato. [...]”
(Ac. de 3.9.2004 no REspe no 21.958, rel. Min. Gilmar Mendes; no mesmo sentido
o Ac. de 19.9.2004 nos EDclREspe no 21.732, rel. Min. Gilmar Mendes; e, quanto
à confissão, o Ac. de 24.8.2004 no REspe no 21.921, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Analfabetismo. Comprovante de escolaridade nos autos. Se o
candidato apresenta comprovante de escolaridade, fica liberado da aferição
da condição de alfabetizado. O exercício de cargo eletivo não é
circunstância suficiente para, em recurso especial, determinar-se a reforma
de decisão sobre falta de alfabetização. [...]”
(Ac. de 10.8.2004 no REspe no 21.705, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo
sentido, quanto à parte final da ementa, o Ac. de 18.9.2004 no AgRgREspe
no 21.839, rel. Min. Caputo Bastos; e o Ac. de 31.8.2004 no REspe no 21.920, rel.
Min. Caputo Bastos.)

Teste de alfabetização

“[...] Registro de candidato. Analfabetismo. O TRE aprovou a candidata no
teste de escolaridade realizado em seu processo de registro ao cargo de
vereador. Portanto, não pode vir a ser considerada analfabeta em
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procedimento diverso de substituição à candidata ao cargo de prefeito
relativo ao mesmo pleito. [...]”
(Ac. de 28.6.2005 no AgRgREspe no 25.202, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“[...] Analfabetismo. Quando o teste de alfabetização, apesar de não ser
coletivo, traz constrangimento ao candidato, não pode ser considerado
legítimo. [...]” NE: “O exame que seria aplicado pelo juiz eleitoral, ao qual o
candidato não compareceu, não teria caráter coletivo. Entretanto, traria o
mesmo constrangimento que esta Corte quer tanto evitar. Afinal, consta da
ata de audiência que estiveram presentes, além do juiz, da promotora, do
oficial de justiça e do chefe de cartório, a parte impugnante e seu advogado.
[...] Ora, a parte impugnante é, no caso, o dirigente da coligação adversária,
oponente político do candidato. É inegável que a sua presença não apenas
incomodaria, mas também poderia mesmo influenciar o resultado da prova.
Tal situação é absolutamente repudiada por esta Corte”.
(Ac. de 11.10.2004 no AgRgREspe no 24.343, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“[...] Registro de candidato. Indeferimento. Analfabetismo. Comprovante de
escolaridade. Ausência. 1. Não é lícito ao juiz eleitoral realizar teste
coletivo, no entanto o candidato deve comprovar sua alfabetização mediante
a apresentação de documento idôneo de escolaridade ou de declaração de
próprio punho, a teor do art. 28 da Res.-TSE no 21.608/2004. [...]” NE: “No
presente caso, o ora recorrente apresentou como comprovante de
escolaridade uma declaração digitada contendo sua assinatura, e a
informação de haver cursado até a quarta série primária. Submetido a teste,
não conseguiu ler o texto apresentado nem escrever nada legível. [...]
Ressalte-se que o recorrente não cuidou de juntar o comprovante de
escolaridade nem a declaração de próprio punho ao recurso para o TRE.
[...] No entanto, mesmo que se desconsidere o teste coletivo, é impossível o
deferimento do registro, uma vez que o candidato não comprovou sua
condição de alfabetizado por meio de documento idôneo de escolaridade ou
de declaração de próprio punho. [...]”
(Ac. de 23.9.2004 no AgRgREspe no 23.050, rel. Min. Carlos Velloso.)
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NE: “A aplicação de teste para avaliar a condição de alfabetizado não
constitui abuso de autoridade”. (Ementa não transcrita por não reproduzir a
decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 21.9.2004 no AgRgREspe no 23.156, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Analfabetismo. Aferição. Teste coletivo. Aplicação. Juiz eleitoral.
Impossibilidade. Comprovante de escolaridade. Art. 28, VII, da Res.-TSE
no 21.608. Exigência. Atendimento. 1. Consoante decidido por esta Corte
Superior, não é facultada a aplicação de teste coletivo para aferir a
alfabetização de candidato. Precedente: Recurso Especial no 21.707, relator
Ministro Humberto Gomes de Barros. 2. Tendo o candidato apresentado
comprovante de escolaridade, cuja validade não foi questionada, resta
atendida a exigência do art. 28, VII, da Res.-TSE no 21.608, devendo ser
deferido o registro. [...]”
(Ac. de 20.9.2004 no REspe no 22.884, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] No processo eleitoral, que deve atender aos princípios da celeridade e
da concentração, nada impede que o juiz, havendo dúvida quanto à
alfabetização do candidato, promova, ele próprio, a aferição. [...]”
(Ac. de 19.9.2004 no AgRgREspe no 22.842, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Analfabetismo. Aferição. Teste. Não-comparecimento do candidato.
[...] O não-comparecimento do candidato ao teste de alfabetização
conduzirá a que a decisão seja tomada tendo em vista as demais provas.
[...]” NE: O candidato não apresentou comprovante de escolaridade no
momento do pedido de registro e só apresentou declaração de próprio punho
após certidão atestando que não comparecera ao teste. Trecho do voto do
relator: “Carteira Nacional de Habilitação não é comprovante de
escolaridade”.
(Ac. de 18.9.2004 no AgRgREspe no 22.587, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Analfabetismo. Aferição. Teste. Aplicação. Juiz eleitoral. Art. 28, VII
e § 4o, Res.-TSE no 21.608. [...] 1. Para comprovação de sua alfabetização,
é facultado ao candidato, na ausência do comprovante de escolaridade,
apresentar a declaração de próprio punho a que se refere o art. 28, § 4o, da
Res.-TSE no 21.608. Não obstante, esse mesmo dispositivo permite que o
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juiz, se for o caso, determine a aferição da alfabetização, por outros meios,
o que será feito caso persista dúvida quanto à declaração apresentada.
[...]”
(Ac. de 18.9.2004 nos EDclREspe no 21.920, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Realização de teste. Legalidade. Não-comprovação da condição de
alfabetizado. Em caso de dúvida quanto à documentação apresentada, pode
o juiz determinar a aferição da condição de alfabetizado do candidato por
outros meios. [...]”
(Ac. de 8.9.2004 no AgRgREspe no 22.147, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Analfabetismo. Aferição. Teste. Aplicação. Juiz eleitoral. Art. 28, VII
e § 4o, Res.-TSE no 21.608, de 5.2.2004. 1. O candidato instruirá o pedido
de registro de candidatura com comprovante de escolaridade, o qual poderá
ser suprido por declaração de próprio punho, podendo o juiz, diante de
dúvida quanto à sua condição de alfabetizado, determinar a aferição por
outros meios (art. 28, VII e § 4o, da Res.-TSE no 21.608). 2. O teste de
alfabetização, aplicado pela Justiça Eleitoral, visa à verificação da não-
incidência da inelegibilidade, a que se refere o art. 14, § 4o, da Carta
Magna, constituindo-se em instrumento legítimo. Vedada, entretanto, a
submissão de candidatos a exames coletivos para comprovação da aludida
condição de elegibilidade, uma vez que tal metodologia lhes impõe
constrangimento, agredindo-lhes a dignidade humana. Precedente: Ac.
no 21.707, de 17.8.2004, relator Ministro Humberto Gomes de Barros. [...]”
(Ac. de 31.8.2004 no REspe no 21.920, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido
o Ac. de 31.8.2004 no REspe no 21.762, rel. Min. Gilmar Mendes; e o Ac. de
31.8.2004 no REspe no 22.102, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Analfabetismo afastado. [...] Não tendo sido questionada a idoneidade
das declarações apresentadas, deve-se deferir o registro, pois cumprido o
disposto no art. 28, VII, § 4o, da Res.-TSE no 21.608/2004”. NE: “O
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais entendeu que o recorrente não
é alfabetizado, por não ter sido capaz de ler, copiar e interpretar de forma
elementar um texto infantil. Verifica-se, contudo, que o candidato juntou
declaração de ‘próprio punho’ e duas declarações, com firma reconhecida,
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de pessoas que atestam ter sido o recorrente aluno do curso primário das
escolas municipais. [...]”
(Ac. de 24.8.2004 no REspe no 21.918, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Analfabetismo. Teste. Declaração de próprio punho. Possibilidade.
[...] A Constituição Federal não admite que o candidato a cargo eletivo seja
exposto a teste que lhe agrida a dignidade. Submeter o suposto analfabeto a
teste público e solene para apurar-lhe o trato com as letras é agredir a
dignidade humana (CF, art. 1o, III). Em tendo dúvida sobre a alfabetização
do candidato, o juiz poderá submetê-lo a teste reservado. Não é lícito,
contudo, a montagem de espetáculo coletivo que nada apura e só produz
constrangimento”.
(Ac. de 17.8.2004 no REspe no 21.707, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Prova de alfabetização. Resolução de Tribunal Regional. Caráter
ampliativo a resolução do TSE. Procedimento atentatório à dignidade da
pessoa humana. Suspensão definitiva. A comprovação da condição de
alfabetizado, para obtenção de registro como candidato, obedece à norma
do art. 28 da Res.-TSE no 21.608/2004. Faz-se pelo comprovante de
escolaridade e, à falta deste, pela declaração de próprio punho do
interessado. Exame elementar de alfabetização ou teste de escolaridade, em
audiência pública, pode comprometer a reputação dos pré-candidatos, que
acabam expostos a situação degradante. Ritual constrangedor, quando não
vexatório, que afronta a dignidade dos pretendentes, o que não se coaduna
com um dos fundamentos da República, como previsto no inciso III do
art. 1o da Constituição Federal. Violação ao inciso III do art. 5o da Carta
Maior, ao art. 5o da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ao
art. 11 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São
José da Costa Rica, 1969. Nas hipóteses de dúvida fundada sobre a
condição de alfabetizado, a aferição se fará individualmente, caso a caso,
sem constrangimentos. As resoluções dos tribunais regionais não podem
estreitar resoluções do TSE que tenham caráter restritivo”.
(Ac. de 17.8.2004 na Rcl no 318, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Alfabetização. Comprovante de escolaridade. Apresentação.
Declaração de próprio punho. Teste. [...] I – Tendo sido apresentado
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comprovante de escolaridade idôneo, defere-se o pedido de registro de
candidatura. [...]”
(Ac. de 12.8.2004 no REspe no 21.731, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo
sentido o Ac. de 17.8.2004 no REspe no 21.784, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Analfabetismo. Aferição. Teste. Afronta art. 28, VII, § 4o, da Res.-
TSE no 21.608/2004. Comprovante de escolaridade. Apresentação. [...]
I – A ausência de documento idôneo de escolaridade poderá ser suprida por
declaração de próprio punho, podendo o juiz, se julgar necessário,
determinar a aferição da condição de alfabetizado do candidato por outros
meios. II – Não tendo sido questionada a validade do documento
comprobatório da escolaridade, deve-se deferir o registro”.
(Ac. de 12.8.2004 no REspe no 21.681, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo
sentido o Ac. de 17.8.2004 no REspe no 21.772, rel. Min. Peçanha Martins; e o Ac.
de 31.8.2004 no AgRgREspe no 21.683, rel. Min. Carlos Velloso; no mesmo
sentido, quanto ao item II, o Ac. de 24.8.2004 no REspe no 22.001, rel. Min.
Peçanha Martins; e o Ac. de 31.8.2004 no REspe no 22.090, rel. Min. Peçanha
Martins.)
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Cargo diverso

“[...] Vice que sucede ao chefe do Poder Executivo. [...] Candidatura a
outro cargo eletivo. Necessidade de renúncia para afastar a inelegibilidade.
[...] 3. Se o vice que se tornou titular desejar ser eleito para o cargo de vice,
deverá renunciar ao mandato de titular que ocupa até seis meses antes do
pleito, para afastar a inelegibilidade”.
(Res. no 22.129, de 15.12.2005, rel. Min. Marco Aurélio, red. designado Min.
Gilmar Mendes.)

“[...] Governador. Renúncia. Inelegibilidade. Afastamento. I – O
governador de estado, se quiser concorrer a outro cargo eletivo, deve
renunciar a seu mandato até seis meses antes do pleito (CF, art. 14, § 6o).
[...]”
(Res. no 22.119, de 24.11.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Elegibilidade. Chefe do Poder Executivo. Art. 14, §§ 5o e 7o, da
Constituição Federal (precedentes/TSE). [...] 3. Possibilidade de vice-
prefeito candidatar-se ao cargo do titular (presidente, governador, prefeito),
desde que não o substitua ou suceda nos seis meses anteriores ao pleito
(precedentes/TSE). [...]”
(Res. no 21.750, de 11.5.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Elegibilidade. Parentesco. Prefeito. Vice-prefeito. Cargo diverso. [...]
II – Não há impedimento para que o prefeito ou vice-prefeito venham a
concorrer a cargo diverso, desde que aquele se afaste das funções nos seis
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meses anteriores às eleições e este não tenha substituído o titular no
referido período. III – Embora permitida a reeleição, é vedada a
recondução para um terceiro mandato sucessivo.”
(Res. no 21.695, de 30.3.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Vice-prefeito. Sucessão. [...] III – Ao vice-prefeito que sucede o
titular é permitido concorrer à reeleição para o cargo de prefeito. Todavia,
caso queira se candidatar a cargo diverso, deverá desincompatibilizar-se do
cargo de prefeito até seis meses antes do pleito.”
(Ac. de 4.3.2004 no Ag no 4.494, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Elegibilidade. Vice-prefeito. Sucessão. Eleições subseqüentes. Vice-
prefeito que passou a titularidade do cargo de prefeito é elegível a cargo
diverso, desde que renuncie ao seu mandato até seis meses antes do pleito
(§ 6o do art. 14 da CF/88). 1. Respondida afirmativamente”.
(Res. no 21.513, de 30.9.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Prefeito reeleito. Renúncia até seis meses antes do pleito. Candidato
ao cargo de vereador no mesmo município. Possibilidade. Nos termos do
art. 14, § 6o, da Constituição Federal e na linha da jurisprudência desta
Corte (Cta nos 841/RJ, rel. Min. Fernando Neves, DJ 27.2.2003, e 893/DF,
rel. Min. Barros Monteiro, sessão de 12.8.2003), o prefeito pode candidatar-
se ao cargo de vereador, no mesmo município, desde que renuncie ao seu
mandato até seis meses antes do pleito, sendo irrelevante, no caso, se o
chefe do Executivo Municipal está no primeiro ou no segundo mandato”.
(Res. no 21.482, 2.9.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Prefeito reeleito nas eleições de 2000. Candidatura ao cargo de
vereador, no mesmo município, no pleito de 2004. Possibilidade, em face da
observância do prazo de seis meses para a desincompatibilização. O
prefeito reeleito nas eleições de 2000 pode candidatar-se para o cargo de
vereador do mesmo município, no pleito de 2004, desde que se afaste da
chefia do Poder Executivo local em período que preceder os seis meses
anteriores ao certame”.
(Res. no 21.442, de 12.8.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)
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“[...] Prefeito municipal. Outro município. Eleição. Período subseqüente.
Afastamento. Município desmembrado. Burla à regra da reeleição.
Impossibilidade. Domicílio eleitoral. Inscrição eleitoral. Transferência.
Esposa. Mesmo cargo. Cargo diverso. [...] 4. Prefeito pode se candidatar a
vereador no mesmo município desde que se afaste da titularidade do cargo
seis meses antes do pleito. [...]”
(Res. no 21.297, de 12.11.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

Circunscrição diversa

 Generalidades

“[...] Prefeito. Município diverso. Inelegibilidade (art. 14, § 6o, da
Constituição Federal). Prefeito de um município, reeleito ou não, é elegível
em estado diverso, ao mesmo cargo, observada a exigência de
desincompatibilização seis meses antes do pleito. [...]”
(Ac. de 7.10.2004 no REspe no 24.367, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Prefeito. Candidato ao cargo de prefeito em outro município.
Necessidade de renunciar ao respectivo mandato até seis meses antes do
pleito. Art. 14, § 6o, da CF. [...] É necessária a renúncia ao mandato, seis
meses antes do pleito, de prefeito que se candidate ao mesmo cargo em
outro município”.
(Ac. de 9.9.2004 no REspe no 22.485, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Prefeito. Disputa de mesmo cargo. Município vizinho. Domicílio.
Mudança. Afastamento. Não há impedimento para que prefeito possa
candidatar-se para o mesmo cargo em município vizinho, salvo se este
resultar de desmembramento, de incorporação ou de fusão. Embora não se
imponha, no caso, o afastamento do cargo, faz-se necessário o cumprimento
dos demais requisitos”.
(Res. no 21.784, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Elegibilidade. Governador. Reeleito ou não. Estado diverso.
Governador de um estado, reeleito ou não, é elegível em estado diverso, ao
mesmo cargo, observadas as seguintes exigências: a) desincompatibilizar-se
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até seis meses antes do pleito (art. 14, § 6o, CF); b) possuir domicílio e título
eleitoral na circunscrição que pretenda candidatar-se pelo menos um ano
antes do pleito”.
(Res. no 21.758, de 13.5.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Reeleição. Prefeito. Município diverso. Prefeito eleito em 1996 e
reeleito em 2000 pode candidatar-se ao mesmo cargo em outra
municipalidade, desde que observados os prazos de seis meses, para efeito
de desincompatibilização, e de um ano, para a realização de transferência
do título eleitoral, de alteração do domicílio eleitoral e de regularização da
filiação partidária. Precedentes”.
(Res. no 21.521, de 7.10.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“[...] Prefeito reeleito. Candidatura ao mesmo cargo em município diverso.
Possibilidade, salvo em se tratando de município desmembrado, incorporado
ou que resulte de fusão. Hipótese que não consubstancia um terceiro
mandato. Obrigatoriedade de se respeitarem as condições constitucionais e
legais de elegibilidade e incompatibilidade. Consulta respondida
afirmativamente quanto ao primeiro item, acrescida das considerações
quanto ao segundo. Não há impedimento para que o prefeito reeleito possa
candidatar-se para o mesmo cargo em outro município, salvo em se tratando
de município desmembrado, incorporado ou resultante de fusão, não
cuidando tal hipótese de um terceiro mandato, vedado pelo art. 14, § 5o, da
Constituição Federal. Caso em que deverá o candidato respeitar as
condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade,
conforme o art. 3o do Código Eleitoral. [...]”
(Res. no 21.487, de 4.9.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“[...] Elegibilidade. Prefeito reeleito. Mandatos consecutivos no mesmo
município. Candidatura em outro município não criado por desmembramento
ou resultado de fusão. Desincompatibilização seis meses antes da eleição.
1. Chefe Executivo Municipal reeleito. Elegibilidade para prefeito ou cargo
diverso em outro município não criado por desmembramento ou resultado de
fusão. 2. Exigência de desincompatibilização seis meses anteriores ao pleito.
3. Respondida afirmativamente”.
(Res. no 21.485, de 2.9.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“[...] Prefeito reeleito. Candidatura ao mesmo cargo em município diverso.
Possibilidade, ainda que ambos integrem a mesma zona, salvo em se
tratando de município desmembrado, incorporado ou que resulte de fusão.
Hipóteses que não consubstanciam um terceiro mandato. Neste ponto,
consulta respondida afirmativamente. [...] Não há impedimento para que o
prefeito reeleito possa candidatar-se para o mesmo cargo em outro
município, salvo em se tratando de município desmembrado, incorporado ou
resultante de fusão, ainda que ambos sejam integrantes da mesma zona
eleitoral, não cuidando tais hipóteses de um terceiro mandato, vedado pelo
art. 14, § 5o, da Constituição Federal. [...]”
(Res. no 21.478, de 28.8.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“[...] Reeleição. Prefeito. Prefeito eleito em 1996, que renuncia após dois
anos de mandato para concorrer ao cargo de governador mas não logra
êxito, e é eleito prefeito novamente em 2000, não pode se candidatar em
2004, pois estaria configurado um terceiro mandato. Já em outra
municipalidade, tal prefeito poderá se candidatar em 2004, desde que
observados os prazos de seis meses, para efeito de desincompatibilização, e
de um ano, para a realização de transferência do título eleitoral, de alteração
do domicílio eleitoral e de regularização da filiação partidária. Precedentes”.
(Res. no 21.420, de 26.6.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Consulta. Prefeito em exercício de município desmembrado há mais de dez
anos. Candidatura ao mesmo cargo no município originário. Possibilidade.
Observância da regra estabelecida no art. 14, § 6o, da Constituição
Federal”.
(Res. no 21.379, de 15.4.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Prefeito municipal. Outro município. Eleição. Período subseqüente.
Afastamento. Município desmembrado. Burla à regra da reeleição.
Impossibilidade. Domicílio eleitoral. Inscrição eleitoral. Transferência.
Esposa. Mesmo cargo. Cargo diverso. 1. Detentor de mandato de prefeito
municipal, que tenha ou não sido reeleito, pode ser candidato a prefeito em
outro município, vizinho ou não, em período subseqüente, exceto se se tratar
de município desmembrado, incorporado ou que resulte de fusão. 2. A
candidatura a cargo de prefeito de outro município, vizinho ou não,
caracteriza candidatura a outro cargo, devendo ser observada a regra do
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art. 14, § 6o, da Constituição da República, ou seja, a desincompatibilização
seis meses antes do pleito. 3. Prefeito em exercício pode transferir o seu
domicílio eleitoral para outra comarca. As eventuais conseqüências que
esse ato possa acarretar não são examinadas pela Justiça Eleitoral. [...]
7. O candidato deve ter domicílio eleitoral na circunscrição em que pretende
concorrer pelo menos um ano antes do pleito. 8. A transferência do título
eleitoral deve estar efetuada pelo menos um ano antes da eleição,
observado o que dispõe o art. 55 do Código Eleitoral”.
(Res. no 21.297, de 12.11.2002, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo sentido a
Res. no 21.564, de 18.11.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

 Município desmembrado

“[...] Prefeito. Parente. Eleição. Município desmembrado. ‘[...] Nos casos
de desmembramento de municípios, não é possível ao titular de chefia do
Poder Executivo, no pleito imediatamente seguinte, candidatar-se a idêntico
ou diverso cargo no município desmembrado daquele em que está a exercer
o mandato, bem como seu cônjuge ou parentes’ (Res.-TSE no 21.437, de
7.8.2003, rel. Min. Fernando Neves). [...]”
(Res. no 21.660, de 16.3.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Prefeito reeleito no município originário. Candidatura no município
desmembrado há mais de um pleito municipal. Vice-prefeito reeleito no
município desmembrado há mais de um pleito. Candidatura no município
originário. Possibilidade. Observância da regra estabelecida no art. 14, § 6o,
da Constituição Federal, bem como das exigências de filiação partidária e
domicílio eleitoral, na circunscrição em que se pretende concorrer, pelo
menos um ano antes do pleito”.
(Res. no 21.465, de 19.8.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Inelegibilidade. Parentesco. [...] 3. O vereador, candidato ao cargo de
prefeito, não precisa desincompatibilizar-se do cargo, salvo se se tratar de
município desmembrado e se o edil for presidente da Câmara Municipal e
tiver substituído o titular do Executivo Municipal nos seis meses anteriores
ao pleito. 4. Nos casos de desmembramento de municípios, não é possível
ao titular de chefia do Poder Executivo, no pleito imediatamente seguinte,
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candidatar-se a idêntico ou diverso cargo no município desmembrado
daquele em que está a exercer o mandato, bem como seu cônjuge ou
parentes”. NE: “A Corte, partindo da premissa de que os eleitores inscritos
no município desmembrado são os mesmos que participaram da eleição
anterior, entende que tal candidatura ensejaria o comprometimento da lisura
do processo eleitoral, que poderia ser maculado pela influência do titular do
cargo nas eleições. Tal influência somente deixaria de existir, na verdade,
depois da instalação do município desmembrado, com a posse dos eleitos,
quando o município passaria a ter autonomia administrativa, portanto, após
um mandato”.
(Res. no 21.437, de 7.8.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

Reeleição

 Cassação ou renúncia

“[...] Desincompatibilização. [...] Prefeito que renuncia ao primeiro mandato
pode se candidatar à reeleição. [...]” NE: “[...] a renúncia ao cargo de
prefeito, ocasionando interrupção do mandato, não influencia o conceito de
reeleição. [...]”
(Ac. de 11.10.2004 no AgRgREspe no 23.607, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“[...] Registro. Indeferimento. Terceiro mandato. Impossibilidade. [...]” NE:
“[...] a jurisprudência do TSE é uniforme quanto à vedação de reeleição de
candidato ao cargo de prefeito que já tenha exercido dois mandatos eletivos,
mesmo que em relação a um deles tenha havido a cassação do diploma ou
do registro. [...]”
(Ac. de 28.9.2004 no AgRgREspe no 23.404, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“[...] Prefeito reeleito. Cassação do diploma no segundo mandato.
Configuração de terceiro mandato. Violação ao art. 14, § 5o, da
Constituição Federal. [...] Prefeito reeleito no pleito de 2000, que teve seu
diploma cassado no segundo mandato, não pode concorrer para o mesmo
cargo, no mesmo município, porquanto configura um terceiro mandato
sucessivo. [...]”
(Ac. de 23.9.2004 no REspe no 23.430, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)



63JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

“[...] Candidato. Prefeito. Terceiro mandato. Impossibilidade. [...]” NE:
Alegação de que não se poderia reconhecer tentativa de terceiro mandato
uma vez que houve decretação de nulidade da eleição de 1996 (diploma
cassado quanto ao mandato para o período 1996/2000.)
(Ac. de 31.8.2004 no REspe no 22.040, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Elegibilidade. Chefe do Poder Executivo. Art. 14, §§ 5o e 7o, da
Constituição Federal (precedentes/TSE). 1. Prefeito reeleito em 2000 que
tenha se afastado do cargo no início do segundo mandato, por ter se tornado
inelegível, não pode candidatar-se ao cargo de prefeito ou de vice-prefeito
nas eleições de 2004. Incidência da vedação prevista no art. 14, § 5o, da
Constituição Federal. Configuração de terceiro mandato sucessivo. [...]”
(Res. no 21.750, de 11.5.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Prefeito reeleito que renunciou ao mandato antes de encerrar o
primeiro biênio. Pretensão de candidatar-se ao cargo de prefeito nas
eleições 2004. Terceiro mandato consecutivo. Impossibilidade. CF, art. 14,
§ 5o. [...]”
(Res. no 21.636, de 19.2.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

“[...] A, primeiro colocado, tem o seu mandato cassado pela Justiça
Eleitoral, assumindo B, segundo colocado, a titularidade da Prefeitura
durante o período de 43 dias, na plenitude dos poderes, após o que reassume
A, por força de medida cautelar, exercendo este o mandato até o seu
término. Nas eleições subseqüentes, B é eleito prefeito, exercendo,
atualmente, o cargo. Circunstâncias que impedem B de candidatar-se à
Prefeitura do município em questão, de vez que, no seu eventual êxito,
estaria ele a exercer um terceiro mandato, o que é vedado pela norma do
art. 14, § 5o, da Constituição Federal, que permite aos titulares do Poder
Executivo (federal, estadual e municipal) apenas uma reeleição. Precedente
da Corte. Consulta respondida negativamente”.
(Res. no 21.537, de 14.10.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“[...] Prefeito. Exercício de dois mandatos consecutivos. Reeleição.
Impossibilidade. [...] 1. O chefe do Poder Executivo Municipal que
renunciou no curso do primeiro mandato e elegeu-se no pleito subseqüente
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para o mesmo cargo não pode concorrer à eleição seguinte, como
determina o art. 14, § 5o, da Constituição Federal. [...]”
(Res. no 21.529, de 9.10.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Prefeito reeleito em 2000. Mandato cassado em face de ação de
impugnação de mandato eletivo. Impossibilidade de candidatar-se ao mesmo
cargo naquela circunscrição”.
(Res. no 21.484, de 2.9.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Prefeito reeleito. Cassação do diploma no curso do segundo mandato
(art. 41-A da Lei no 9.504/97). Impossibilidade de se candidatar ao mesmo
cargo no mesmo município. Configuração de terceiro mandato. Prefeito
reeleito em 2000, cujo diploma é cassado no curso do segundo mandato, não
pode se candidatar em 2004 ao mesmo cargo no mesmo município, pois
restaria configurado um terceiro mandato sucessivo, o que é vedado pelo
art. 14, § 5o, da Constituição Federal. Precedentes”.
(Res. no 21.444, de 12.8.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“[...] Vice-governador reeleito, cassado no primeiro mandato. Possibilidade
de se candidatar novamente ao mesmo cargo. Consulta respondida
negativamente”.
(Res. no 21.439, de 7.8.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Prefeito municipal reeleito. Renúncia. Candidatura. Vice-prefeito.
Pleito imediatamente subseqüente. Impossibilidade. 1. Ex-prefeito reeleito
que renuncia ao cargo não poderá candidatar-se a vice-prefeito do mesmo
município na eleição subseqüente. 2. Consulta respondida negativamente”.
(Res. no 21.438, de 7.8.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Poder Executivo. Titular. Reeleito. Desincompatibilização. Mandato
subseqüente. Candidatura. Impossibilidade. Não pode o titular de cargo do
Poder Executivo reeleito para um segundo mandato, mesmo se
desincompatibilizando, concorrer novamente, uma vez que resultará no
exercício do cargo por três períodos consecutivos (§ 5o do art. 14 da
Constituição Federal)”.
(Res. no 21.431, de 5.8.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“[...] Reeleição. Prefeito. Prefeito eleito em 1996, que renuncia após dois
anos de mandato para concorrer ao cargo de governador mas não logra
êxito, e é eleito prefeito novamente em 2000, não pode se candidatar em
2004, pois estaria configurado um terceiro mandato. Já em outra
municipalidade, tal prefeito poderá se candidatar em 2004, desde que
observados os prazos de seis meses, para efeito de desincompatibilização, e
de um ano, para a realização de transferência do título eleitoral, de alteração
do domicílio eleitoral e de regularização da filiação partidária. Precedentes”.
(Res. no 21.420, de 26.6.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Consulta. Titular de mandato no Executivo. Renúncia. Reeleição para o
mesmo cargo. Impossibilidade de pleitear nova candidatura. Art. 14, § 5o,
Constituição Federal. 1. O titular de mandato executivo que renuncia, se
eleito para o mesmo cargo no período imediatamente subseqüente, não
poderá pleitear reeleição. Precedentes da Corte. 2. Consulta respondida
negativamente”.
(Res. no 21.403, de 3.6.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

 Titular ou vice em primeiro mandato

“[...] Executivo. Cassação. Complementação de mandato. Reeleição.
Possibilidade. Não há impedimento a que o candidato eleito para
complementação de mandato possa se candidatar à reeleição.” NE:
Candidato eleito para complementar o mandato de candidato reeleito que
teve o segundo mandato cassado. Trecho do voto do relator: “[...] diante do
fato de ser a primeira eleição do candidato, não há impedimento para que
ele (que cumpriu mandato-tampão relativo ao período de 2001-2004) possa
se candidatar à reeleição no pleito subseqüente”.
(Res. no 22.218, de 1o.6.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Prefeito. Renúncia. Eleição indireta. Parente. Reeleição.
Possibilidade. Não há impedimento para que sucessor de prefeito, eleito
indiretamente, concorra à reeleição, desde que o mandato não seja fruto de
reeleição. [...]”
(Res. no 21.799, de 3.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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“[...] Reeleição. A reeleição é faculdade assegurada pelo art. 14, § 5o, da
Constituição Federal. [...] O titular de mandato do Poder Executivo não
necessita de se desincompatibilizar para se candidatar à reeleição. [...]”
(Res. no 21.597, de 16.12.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“[...] Possibilidade de irmãos, ocupantes dos cargos de prefeito e vice-
prefeito do mesmo município, candidatarem-se a estes cargos no pleito
subseqüente, a teor do art. 14, § 5o, da Constituição Federal, que disciplina a
hipótese de reeleição. [...]”.
(Res. no 21.499, de 16.9.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“[...] Governador que ocupou o cargo de vice-governador no mandato
anterior. Possibilidade de reeleição. Art. 14, § 5o, da Constituição Federal.
1. É possível ao governador que tenha ocupado o cargo de vice-governador
no mandato anterior concorrer à reeleição, exceto nos casos em que
substituiu o titular nos seis meses antes daquela eleição”.
(Res. no 21.456, de 14.8.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

 Titular ou vice reeleitos

“[...] Prefeito reeleito. Candidatura a vice. Terceiro mandato. Vedação.
Resposta negativa. Prefeito reeleito no pleito de 2000 não pode concorrer
ao cargo de vice-prefeito, ante a possibilidade de vir a se concretizar um
terceiro mandato consecutivo (art. 14, § 5o, CF).
(Res. no 22.005, de 8.3.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Elegibilidade de prefeito. Renovação de pleito. Terceiro mandato
consecutivo. Impossibilidade. I – Na linha da atual jurisprudência desta
Corte, o chefe do Executivo que se reelegeu para um segundo mandato
consecutivo não pode se candidatar para o mesmo cargo nem para o cargo
de vice, no pleito seguinte naquela circunscrição. II – A renovação de pleito
não descaracteriza o terceiro mandato. O fato de o pleito ser renovado não
gera a elegibilidade daquele que exerceu o mandato por dois períodos
consecutivos. Eleito para os mandatos 1997/2000 e 2001/2004, é inelegível
para o mandato 2005/2008”.
(Res. no 21.993, de 24.2.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“[...] Prefeito reeleito. Desincompatibilização para concorrer ao cargo de
deputado federal. Candidatura a vice-prefeito. Impossibilidade. Prefeito
reeleito em 2000, ainda que se tenha desincompatibilizado para se
candidatar a deputado federal em 2002, não pode candidatar-se ao cargo de
vice-prefeito em 2004, pois restaria configurado um terceiro mandato
sucessivo, o que é vedado pelo art. 14, § 5o, da Constituição Federal.
Precedentes”.
(Res. no 21.481, de 2.9.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“[...] Vice-prefeito reeleito. Desincompatibilização para concorrer a cargo
de deputado federal. Candidatura a vice-prefeito. Impossibilidade. Vice-
prefeito reeleito em 2000, ainda que tenha se desincompatibilizado para se
candidatar a deputado federal em 2002, não pode candidatar-se ao cargo de
vice-prefeito novamente em 2004, pois restaria configurado um terceiro
mandato sucessivo, o que é vedado pelo art. 14, § 5o, da Constituição
Federal. Precedentes”.
(Res. no 21.480, de 2.9.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“[...] Elegibilidade de prefeito reeleito. Candidato a vice-prefeito. Terceiro
mandato. Impossibilidade. Na linha da atual jurisprudência desta Corte, o
chefe do Executivo, que se reelegeu para um segundo mandato consecutivo,
não pode candidatar-se para o mesmo cargo, nem para o cargo de vice,
naquela circunscrição, mesmo que tenha se desincompatibilizado dois anos e
meio antes da eleição”.
(Res. no 21.454, de 14.8.2003, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido a Res.
no 21.483, de 2.9.2003, rel. Min. Peçanha Martins; a Res. no 21.663, de 16.3.2004,
rel. Min. Peçanha Martins; e, quanto à candidatura a prefeito, a Res. no 21.455,
de 14.8.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Prefeito reeleito. Renúncia. Impossibilidade. Candidatura. Vice-
prefeito. Nova eleição. Prefeito reeleito que se encontra atualmente no
cargo não poderá candidatar-se a vice-prefeito nas próximas eleições,
mesmo que renuncie ao mandato seis meses antes do pleito. Consulta
respondida negativamente”.
(Res. no 21.392, de 8.5.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)
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“[...] Possibilidade de candidatura de prefeito e vice-prefeito. Vice-prefeito
reeleito pode se candidatar ao cargo do titular, ainda que o tenha sucedido
ou substituído no curso do mandato. Já o prefeito reeleito não pode se
candidatar ao cargo de vice-prefeito, pois estaria configurado o exercício de
um terceiro mandato sucessivo. Precedentes”.
(Res. no 21.382, de 22.4.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

 Vice

– Substituição ou sucessão do titular

“Reeleição. Vice que haja assumido o cargo do titular para cumprir o
restante do mandato. Ficção jurídica. A teor do disposto no § 5o do
art. 14 da Constituição Federal, aquele que haja sucedido ou
substituído o titular no curso de mandato, completando-o, apenas tem
aberta a possibilidade de uma única eleição direta e específica,
tomado o fenômeno da sucessão ou da substituição como decorrente
de verdadeira eleição para o cargo”.
(Res. no 22.177, de 30.3.2006, rel. Min. Marco Aurélio.)

“[...] Reeleição. Vice-governador. Substituição e sucessão. a) Vice-
governador que substitui o titular antes do pleito poderá concorrer à
reeleição ao cargo de vice-governador. b) Vice-governador que
sucede o titular é inelegível ao cargo de vice, tendo em vista não ser
mais o titular do cargo ao qual pretende ser reeleito”.
(Res. no 22.151, de 23.2.2006, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Vice que sucede ao chefe do Poder Executivo. Candidatura ao
cargo de titular em novo pleito. Reeleição caracterizada. [...] 1. O
vice que passou a ser chefe do Poder Executivo, em qualquer esfera,
somente disputa a reeleição se pleiteia o cargo de titular que ocupa
por sucessão. [...]”
(Res. no 22.129, de 15.12.2005, rel. Min. Marco Aurélio, red. designado
Min. Gilmar Mendes.)
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“[...] Vice-prefeito. Substituição eventual. Prefeito. Configuração.
Terceiro mandato. [...] 2. O vice-prefeito que substituiu o titular seis
meses antes do pleito e é eleito prefeito em eleição subseqüente não
pode candidatar-se à reeleição, sob pena de se configurar um terceiro
mandato. [...]” NE: Candidato vice-prefeito que substituiu o prefeito
por três dias nos seis meses antes do pleito, em virtude do
afastamento do titular decorrente de liminar em ação de improbidade
administrativa.
(Ac. de 21.10.2004 no AgRgAgRgREspe no 23.570, rel. Min. Carlos
Velloso.)

“[...] Vice-prefeito que substituiu o titular nos seis meses anteriores
ao pleito. Eleito prefeito no pleito subseqüente. Candidatura à
reeleição. Impossibilidade. [...]”
(Ac. de 6.10.2004 no AgRgREspe no 23.344, rel. Min. Luiz Carlos
Madeira.)

“[...] Vice-prefeito que substituiu o titular nos seis meses anteriores
ao pleito. Eleito prefeito no pleito subseqüente. Candidatura à
reeleição. Impossibilidade. [...]” NE: “Não se distinguem sucessão e
substituição. Não há, ainda, interpretação extensiva. A decisão
judicial que determinou o retorno ao cargo do titular afastado não tem
conseqüência na situação posta”.
(Ac. de 14.9.2004 no REspe no 22.538, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Vice-prefeito que substituiu o titular nos últimos seis meses de
mandato. Candidato a prefeito. Possibilidade. No caso, o vice-
prefeito que substituiu o prefeito nos últimos seis meses de mandato
poderá candidatar-se ao cargo do titular”. NE: “No caso, a
substituição, ocorrida no período de 26 de abril a 6 de maio de 2004 –
por apenas 11 dias –, no início do período vedado, em face de sua
precariedade, e, sendo assim exercida, não se compara à sucessão”.
(Ac. de 3.9.2004 no REspe no 22.338, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Impossibilidade de candidatar-se a prefeito, o vice-prefeito que
sucedeu ao chefe do Executivo no exercício do primeiro mandato e
também sucedeu ao titular no exercício do segundo mandato



JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS70

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

consecutivo, em virtude de falecimento. Hipótese que configuraria o
exercício do terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo, vedado
pelo art. 14, § 5o, da CF. [...]”
(Ac. de 17.8.2004 no REspe no 21.809, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Poder Executivo. Titular. Vice. Substituição. Reeleição. O vice
que não substituiu o titular dentro dos seis meses anteriores ao pleito
poderá concorrer ao cargo deste, sendo-lhe facultada, ainda, a
reeleição, por um único período. Na hipótese de havê-lo substituído, o
vice poderá concorrer ao cargo do titular, vedada a reeleição e a
possibilidade de concorrer ao cargo de vice.”
(Res. no 21.791, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Vice-prefeito. Primeiro mandato. Substituição. Prefeito. Segundo
mandato. Reeleição no cargo de vice-prefeito. Sucessão. Titular.
Candidatura. Pleito subseqüente. 1. É admitido que o vice-prefeito
que substituiu o prefeito no exercício do primeiro mandato, sendo
reeleito para o mesmo cargo de vice-prefeito e vindo a assumir
definitivamente a chefia desse Poder Executivo no exercício do
segundo mandato, candidate-se ao cargo de prefeito no pleito
subseqüente. 2. A candidatura somente lhe é vedada para o próprio
cargo de vice-prefeito, por caracterizar um terceiro mandato
consecutivo, o que é vedado pelo art. 14, § 5o, da Constituição
Federal”.
(Res. no 21.752, de 11.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Elegibilidade. Chefe do Poder Executivo. Art. 14, §§ 5o e 7o, da
Constituição Federal. I. Impossibilidade de o vice-prefeito que
assumiu, definitivamente, a vaga do titular, elegendo-se no pleito
seguinte, vir a se candidatar no pleito imediatamente posterior
(precedentes/TSE). [...]”
(Res. no 21.421, de 26.6.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Vice que assume a Prefeitura por renúncia do titular e, no pleito
seguinte, elege-se para o cargo de prefeito. Impossibilidade de
concorrer a novo mandato. Precedentes. No caso, o ‘virtual
candidato’, uma vez eleito vice-prefeito nas eleições de 1996, tendo
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sucedido o titular (prefeito), em razão de renúncia deste, e após, no
pleito de 2000, havendo sido eleito prefeito, cargo que presentemente
exerce, certo é que não poderá pleitear a sua reeleição, por não se
permitir o exercício de um eventual terceiro mandato”.
(Res. no 21.396, de 13.5.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“[...] Possibilidade de candidatura de prefeito e vice-prefeito. Vice-
prefeito reeleito pode se candidatar ao cargo do titular, ainda que o
tenha sucedido ou substituído no curso do mandato. [...]”
(Res. no 21.382, de 22.4.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)
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Habeas corpus

“Habeas corpus. Pretensão de afastar os efeitos da sentença condenatória
com trânsito em julgado. [...] 1. O habeas corpus não é a via adequada
para afastar a inelegibilidade descrita na alínea e do inciso I do art. 1o da
Lei Complementar no 64/90, tampouco meio idôneo para restabelecer a
condição de elegibilidade, disposta no inciso II do § 3o do art. 14 da
Constituição Federal. [...]”
(Ac. de 12.12.2006 no HC no 557, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“[...] Condenação criminal. Crime contra a administração pública (art. 1o, I,
e, LC no 64/90). Incidência do art. 15, III, da Constituição Federal. Habeas
corpus. STJ. Liminar. Suspensão dos efeitos condenatórios. A sanção de
inelegibilidade de que cuida a alínea e do inciso I do art. 1o da LC no 64/90
ocorre após o cumprimento da pena, e não pela sentença transitada em
julgado. A existência de sentença condenatória com trânsito em julgado atrai
a incidência do art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os
efeitos da sentença. Suspensa a condenação criminal, por força de medida
liminar, até o julgamento final do habeas corpus, o fator impeditivo foi
afastado. [...]”
(Ac. de 14.10.2004 no REspe no 23.222, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Condenação criminal. Habeas corpus pendente de julgamento não
afasta a inelegibilidade do art. 15, III, da CF. [...]”
(Ac. de 3.9.2004 no RO no 818, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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Indulto

“[...] Indulto. Cessação da suspensão dos direitos políticos. Súmula-TSE
no 9. Sentença declaratória. Ausência trânsito em julgado. [...] 2. Hipótese
de suspensão dos direitos políticos em face da ausência do trânsito em
julgado da sentença declaratória do benefício de indulto. [...]” NE:
Candidato a vereador, condenado criminalmente, beneficiado por decreto de
indulto coletivo e de sentença declaratória da extinção da punibilidade.
Trecho do voto-vista, adotado pelo relator: “O trânsito em julgado da
sentença era indispensável, no caso, para que [...] readquirisse seus direitos
políticos antes da data da eleição”.
(Ac. de 18.11.2004 nos EDclAgRgAgRgREspe no 24.796, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Condenação criminal. Indulto. Elegibilidade. Provimento. Os efeitos do
indulto, que extingue a pena, se efetivam a partir da publicação do decreto”.
NE: “A sentença que declara esta extinção da pena, em decorrência do
indulto, gera efeitos a partir da publicação do decreto. Isso leva à conclusão
de que, a partir desse instante, o recorrente recuperou os seus direitos
políticos”.
(Ac. de 30.9.2004 no REspe no 23.644, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Condenação criminal. Trânsito em julgado. Extinção da pena.
Suspensão dos direitos políticos. Inelegibilidade. Constitucionalidade do
art. 1o, I, e, LC no 64/90. Súmula-TSE no 9. Indulto. [...] 3. O indulto não
equivale à reabilitação para afastar a inelegibilidade resultante de
condenação criminal decorrente do art. 1o, I, e, da LC no 64/90. [...]”
(Ac. de 9.9.2004 no AgRgREspe no 22.148, rel. Min. Carlos Velloso; no mesmo
sentido, quanto o item 3, o Ac. de 13.10.2004 no AgRgREspe no 23.963, rel. Min.
Gilmar Mendes.)

Inelegibilidade por crimes específicos

“[...] Condenação. Crime tributário. Art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/90 c.c. o
art. 71 do Código Penal. Inelegibilidade do art. 1o, I, e, da LC no 64/90.
Crime contra a administração pública. Caracterização. [...] Para efeito da
inelegibilidade prevista no art. 1o, I, e, da LC no 64/90, considera-se crime
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contra a administração pública aquele cometido em infração ao art. 1o, I e
II, da Lei no 8.137/90”.
(Ac. de 23.11.2006 no RO no 1.284, rel. Min. Cezar Peluso.)

“[...] Condenação transitada em julgado. Crime contra a administração
pública. Prescrição da pretensão executória. Extinção da pena.
Inelegibilidade por três anos. LC no 64/90, art. 1o, I, e. CPC, art. 462. [...]
3. Hipótese em que incide a inelegibilidade, por três anos, após a prescrição
da pretensão executória. [...]” NE: Condenação pelo crime de corrupção
ativa (CP, art. 333).
(Ac. de 17.3.2005 no REspe no 23.851, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado
Carlos Velloso.)

NE: “[...] entendo não prosperar a alegação do agravante no sentido de que
a condenação criminal, transitada em julgado, por crime de uso de
documento falso (art. 304 do Código Penal) não atrai inelegibilidade. A
moralidade administrativa, que se visa a assegurar, é incompatível com o
uso de documento falso por aquele que pretende estar à frente da gestão da
coisa pública ou no exercício do poder de legislar. No que se refere à
alegação de que, com a extinção da punibilidade, seus direitos políticos
estariam restabelecidos, também não merece acolhida. É que foi indeferido
o registro por força da incidência da alínea e do inciso I do art. 1o da LC
no 64/90, e não do inciso III do art. 15 da CF. Logo, após o cumprimento da
pena, caso se trate dos crimes elencados no art. 1o, I, e, da Lei
Complementar no 64/90, persiste tão-somente a suspensão do direito político
passivo do condenado, ‘pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento a
pena’, como é o caso dos autos”. (Ementa não transcrita por não reproduzir
a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 13.10.2004 no AgRgREspe no 23.939, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Registro de candidatura. Art. 1o, I, e, da LC no 64/90. [...]”. NE: “Na
espécie, está no acórdão que a pena imposta ao recorrente, pela prática de
crime de responsabilidade (art. 1o, I, § 2o, do Decreto-Lei no 201/67, c.c. o
art. 71 do CP), foi cumprida em 20.10.2003. Com isso, inafastável a
inelegibilidade prevista no art. 1o, I, e, da LC no 64/90, o que basta para o
indeferimento do seu pedido de registro de candidatura”.
(Ac. de 9.9.2004 no REspe no 22.159, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“[...] Condenação criminal. Trânsito em julgado. Extinção da pena.
Suspensão dos direitos políticos. Inelegibilidade. Constitucionalidade do art. 1o,
I, e, LC no 64/90. Súmula-TSE no 9. Indulto. 1. O art. 15, III, da
Constituição Federal não torna inconstitucional o art. 1o, I, e, da LC no 64/90,
que tem apoio no art. 14, § 9o, da Constituição Federal. 2. Considera-se
inelegível, por três anos, contados da data em que declarada a extinção da
pena, o candidato condenado por sentença criminal transitada em julgado.
3. O indulto não equivale à reabilitação para afastar a inelegibilidade
resultante de condenação criminal decorrente do art. 1o, I, e, da LC
no 64/90. [...]” NE: Condenação por crime eleitoral.
(Ac. de 9.9.2004 no AgRgREspe no 22.148, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Matéria constitucional. Fato superveniente. Suspensão da pena.
Sentença prolatada após o pedido de registro. Não-incidência do art. 1o, I, e,
da LC no 64/90. [...]” NE: Condenação por crime ambiental; o candidato
requereu ao juiz criminal a declaração da extinção da punibilidade antes do
fim do prazo para registro de candidatura, vindo a pena ser julgada extinta.
Trecho do voto do relator: “Descabe a aplicação do previsto na alínea e do
inciso I do art. 1o da Lei Complementar no 64/90, pois não se trata de crime
contra o patrimônio público, uma vez que o crime ambiental não foi
perpetrado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de
suas autarquias, ou empresas públicas”.
(Ac. de 9.9.2004 no AgRgREspe no 22.073, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Condenação criminal. Habeas corpus pendente de julgamento não
afasta a inelegibilidade do art. 15, III, da CF. [...]” NE: Candidato
condenado criminalmente com trânsito em julgado por apropriação indébita
de contribuição previdenciária, cuja pena ainda não foi cumprida. Trecho do
voto do relator: “No caso, trata-se de crime que, após o cumprimento da
pena, atrairá, ainda, a inelegibilidade do art. 1o, I, e, da Lei Complementar
no 64/90”.
(Ac. de 3.9.2004 no RO no 818, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Crime eleitoral. Cumprimento da pena. Inelegibilidade (alínea e do
inciso I do art. 1o da LC no 64/90). [...] O crime de injúria tem repercussão
especial nas campanhas eleitorais. [...]” NE: “Com efeito, tal hipótese se
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enquadra na previsão do art. 1o, I, e, da LC no 64/90 e independe da
declaração de inelegibilidade constar da sentença”.
(Ac. de 24.8.2004 no REspe no 21.983, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

Medida de segurança

“Medida de segurança. Suspensão de direitos políticos. Natureza
condenatória. Possibilidade. Não obstante tratar-se de sentença absolutória
imprópria, a decisão que impõe medida de segurança ostenta natureza
condenatória, atribuindo sanção penal, razão por que enseja suspensão de
direitos políticos nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.”
(Res. no 22.193, de 11.4.2006, rel. Min. Peçanha Martins.)

Pena objeto de recurso

“[...] Liminar. Habeas corpus. STJ. Matéria. Execução da pena. Não-
impedimento. Suspensão. Direitos políticos. Trânsito em julgado. Sentença
criminal. Art. 15, inciso III, da CF. [...] 2. Questões pertinentes à execução
da pena em nada altera o trânsito em julgado da condenação criminal
geradora da inelegibilidade. 3. O candidato encontra-se inelegível por força
do trânsito em julgado de sentença condenatória criminal nos termos do
art. 15, inciso III, da Constituição Federal. [...]”
(Ac. de 7.10.2004 no AgRgRO no 817, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Registro de candidato. Suspensão dos direitos políticos. Indeferimento.
Recurso. Desprovimento”. NE: Candidato condenado criminalmente, com
recurso pendente em que se discute apenas a dosimetria da pena privativa
de liberdade.
(Ac. de 23.9.2004 no REspe no 22.350, rel. Min. Peçanha Martins.)

Revisão criminal

“[...] Condenação criminal. Trânsito em julgado. Inelegibilidade. Art. 1o, I, e,
da LC no 64/90. Impossibilidade. Acolhimento. Fato superveniente. Revisão
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criminal. Precedentes. 1. A revisão criminal não suspende a inelegibilidade
do art. 1o, I, e, da LC no 64/90. [...]”
(Ac. de 27.10.2004 no REspe no 22.154, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado
Min. Carlos Velloso; no mesmo sentido o Ac. de 16.11.2004 nos EDclREspe
no 22.154, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Crime eleitoral. Cumprimento da pena. Inelegibilidade (alínea e do
inciso I do art. 1o da LC no 64/90). Irrelevância de estar em curso pedido de
revisão criminal. [...]”
(Ac. de 24.8.2004 no REspe no 21.983, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo
sentido o Ac. de 3.9.2004 nos EDclREspe no 21.983, rel. Min. Luiz Carlos
Madeira.)

Suspensão condicional da pena (sursis)

“[...] Condenação criminal. Efeitos. Trânsito. Sursis. Direitos políticos.
Suspensão. 1. Os direitos políticos ficam suspensos enquanto durarem os
efeitos da sentença penal condenatória com trânsito em julgado. 2. O sursis
não afasta a suspensão dos direitos políticos. [...]”
(Ac. de 31.10.2006 no RMS no 466, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] 2. Registro de candidatura. Condenação criminal transitada em
julgado. Ministério público. Manifestação como fiscal da lei. Inelegibilidade.
Prazo de três anos após o cumprimento da pena. Suspensão condicional.
Inviabilidade do registro de candidatura. Precedentes. [...] Estando em
curso o período de suspensão condicional da pena, continuam suspensos os
direitos políticos a inviabilizar o registro da candidatura. [...]”
(Ac. de 14.9.2004 no AgRgREspe no 21.735, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“[...] Condenação criminal transitada em julgado. Sursis. CF, art. 15, III.
Auto-aplicabilidade. Intempestividade. 1. A CF, art. 15, III, é auto-aplicável
(RE no 179.502, rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8.9.95). 2. Deve-se
indeferir o registro de candidato condenado por sentença transitada em
julgado, mesmo que esteja em curso a suspensão condicional da pena.
Precedentes. [...]” NE: Condenação por crime contra a honra; irrelevância
da espécie de crime ou pena.
(Ac. de 29.9.98 no RO no 311, rel. Min. Edson Vidigal.)
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Suspensão condicional do processo (sursis processual)

“[...] Registro de candidatura. Condenação criminal. Indeferimento.
Ausência de condição de elegibilidade. Suspensão dos direitos políticos. [...]
Afastada a violação ao art. 1o, I, e, LC no 64/90, tendo em vista que o
indeferimento do pedido de registro se deu por incidência do art. 15, III,
Constituição Federal. [...]” NE: “O recorrente foi condenado por delito de
trânsito, com sentença transitada em julgado. É a Justiça Comum a
competente para apreciar a incidência ou não do benefício do art. 89 da Lei
no 9.099/95, e não a Justiça Eleitoral, menos ainda em processo que trata de
pedido de registro de candidatura”.
(Ac. de 24.8.2004 no REspe no 21.923, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Inelegibilidade. Indeferimento de registro de candidatura. Antecedente
criminal atentatório ao princípio da moralidade (art. 14, § 9o, da CF/88).
I – Alegação de ofensa à Súmula-TSE no 13 e ao art. 14, § 9o, da CF:
procedência. II – A suspensão condicional do processo não implica
aceitação dos termos da denúncia nem afasta a presunção de inocência:
hipótese em que o cumprimento das condições acarreta a extinção da
punibilidade e não elide a primariedade do réu (Lei no 9.099/95, art. 89).
III – Somente a sentença penal condenatória com trânsito em julgado pode
induzir à inelegibilidade prevista no art. 1o, I, e, da LC no 64/90. IV – O
art. 14, § 9o, da CF não é auto-aplicável: depende de lei complementar que
tipifique os casos de inelegibilidade decorrentes das diretivas ali
estabelecidas. V – Recurso provido para deferir a candidatura”.
(Ac. de 3.9.2002 no REspe no 19.959, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“[...] Registro de candidatura. Impugnação. Condenação criminal transitada
em julgado. Impossibilidade de considerar a despenalização de crime de
menor potencial ofensivo, prevista na Lei no 9.099/95, se não foi declarada
pela justiça competente em procedimento próprio. [...]”
(Ac. de 12.11.96 no REspe no 14.315, rel. Min. Francisco Rezek.)
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Suspensão dos direitos políticos

“Direitos políticos. Suspensão. Sentença penal condenatória.
Recorribilidade. A suspensão dos direitos políticos, ante condenação
criminal, pressupõe a formação de culpa incontroversa na via da
recorribilidade”.
(Ac. de 7.11.2006 no REspe no 25.345, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, red.
designado Min. Marco Aurélio.)

“[...] Condenação criminal transitada em julgado (art. 15, III, da CF). [...] A
condenação criminal transitada em julgado suspende os direitos políticos
pelo tempo que durar a pena.” NE: Condenação pelo crime de desacato,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de
direito e multa. Trechos do voto do relator: “Ora, se não houve cumprimento
da pena, certo é que não incidirá a cláusula de inelegibilidade constante da
Lei Complementar no 64/90, que o pressupõe. [...] aqui não se perquire a
natureza do crime, basta o trânsito em julgado da condenação”.
(Ac. de 29.8.2006 no RO no 913, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Condenação criminal (Art. 15, III, da CF). Inelegibilidade.
Reconhecimento de ofício. Possibilidade. [...]” NE: “A substituição da pena
de reclusão pela restritiva de direito e prestação de serviços à comunidade,
por igual período, não afasta a inelegibilidade, estando o candidato ainda sob
os efeitos da condenação”.
(Ac. de 7.10.2004 no AgRgREspe no 23.685, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Condenação criminal transitada em julgado. Direitos políticos. CF/88,
art. 15, III. Auto-aplicabilidade. É auto-aplicável o art. 15, III, CF.
Condenação criminal transitada em julgado suspende os direitos políticos
pelo tempo que durar a pena. [...]” NE: Independentemente da natureza do
crime.
(Ac. de 21.9.2004 no AgRgREspe no 22.467, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“[...] Condenação criminal. Trânsito em julgado. Direitos políticos.
Suspensão. Não-ocorrência. Provimento. Sentença que declarou ser a pena
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aplicada compatível com o exercício de direitos relacionados à cidadania.
Transitado em julgado este dispositivo, não se pode retirar de tal decisão
qualquer impedimento para o exercício dos direitos políticos”. NE:
Condenação por homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito.
(Ac. de 13.9.2004 no REspe no 22.295, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Possibilidade de execução de sentença condenatória antes do trânsito
em julgado da decisão. Impossibilidade de suspensão dos direitos políticos
(CF, art. 15, III) precedentes do STF. [...] II – Somente com o trânsito em
julgado da sentença condenatória ocorrerá a suspensão dos direitos políticos
do condenado, na forma prevista pelo art. 15, III, da Constituição Federal.
[...]” NE: “Também não prospera a alegação do agravante de que terá seus
direitos políticos suspensos com a execução da sentença criminal, dado que,
nos termos do art. 15, III, CF, somente com o trânsito em julgado da
sentença condenatória ocorrerá a suspensão dos direitos políticos do
condenado. [...]”
(Ac. de 1o.6.2004 no AgRgMC no 1.345, rel. Min. Carlos Velloso.)

“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. Art. 15, III, da Constituição da República. Art. 18 da LC no 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.”
(Ac. de 27.5.2004 no REspe no 21.273, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Ato de juiz eleitoral. Comunicação de suspensão de direitos políticos à
Câmara Municipal. Recurso. Art. 265 do Código Eleitoral. Não-cabimento.
Mero despacho. Conteúdo decisório. Ausência. Prejuízo. Inexistência. [...]
2. O ato de juiz eleitoral que determina a comunicação da suspensão de
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direitos políticos de vereador ao Poder Legislativo Municipal constitui mero
despacho, sem reflexos diretos sobre o mandato desse parlamentar. [...]”
(Ac. de 4.11.2003 no REspe no 21.328, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Condenação criminal. Trânsito em julgado. Direitos políticos.
Suspensão. Art. 15, III, CF. Auto-aplicabilidade. A condenação criminal, por
sentença com trânsito em julgado, ocasiona a suspensão dos direitos
políticos, enquanto durarem seus efeitos e independente da natureza do
crime. Auto-aplicabilidade do art. 15, III, da Constituição Federal.
(Precedentes do TSE.). [...]” NE: Condenação por crime culposo de
trânsito; substituição da pena privativa de liberdade por prestação de cesta
básica.
(Ac. de 1o.4.2003 no RMS no 252, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Condenação criminal transitada em julgado após a eleição e antes da
diplomação. Causa de inelegibilidade. Suspensão dos direitos políticos.
Efeitos automáticos (art. 15, III, da CF/88). [...]”
(Ac. de 25.2.2003 no Ag no 3.547, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“[...] Registro de candidato. Deputado estadual. Condição de elegibilidade.
Art. 14, § 3o, VI, da Constituição Federal. Idade mínima. Ausência. Decisão
regional. Indeferimento. [...] 4. Indefere-se pedido de registro de candidato
que não possui, na data da posse, a idade mínima para o cargo que pretende
disputar, por ausência da condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3o,
VI, da Constituição Federal. [...]” NE: Alegação pelo candidato de que
estaria pendente de julgamento ação de retificação da data de seu
nascimento.
(Ac. de 29.8.2006 no AgRgRO no 911, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

 “[...] Condição de elegibilidade. Candidato a deputado estadual com idade
inferior ao exigido pelo art. 14, § 3o, VI, c, da Constituição Federal, porém
emancipado. Impossibilidade [...]”
(Ac. de 3.9.2002 no REspe no 20.059, rel. Min. Fernando Neves.)

 “[...] Vereador. Idade mínima. Lei no 9.504/97, art. 11, § 2o. 1. A idade
mínima de 18 anos para concorrer ao cargo de vereador tem como
referência a data da posse (Lei no 9.504/97, art. 11, § 2o)”.
(Res. no 20.527, de 9.12.99, rel. Min. Edson Vidigal.)
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CONDENAÇÃO EM

AÇÃO CIVIL PÚBLICA OU AÇÃO POPULAR

Generalidades

“[...] Condenação por ato de improbidade administrativa. Trânsito em
julgado. Suspensão de direitos políticos. [...] 1. O recorrido foi condenado
por ato de improbidade administrativa, com sentença que fixou a suspensão
dos seus direitos políticos pelo prazo de 6 (seis) anos. 2. A liminar proferida
no Ag no 10.238/MA, que restituía ao recorrido os direitos políticos, foi
revogada pelo TJMA à fl. 350, fazendo prevalecer a já mencionada
suspensão dos direitos políticos. [...]”
(Ac. de 24.10.2006 no RO no 1.342, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Suspensão de direitos em ação civil pública de improbidade transitada
em julgado. Mandado de segurança. Via imprópria à desconstituição da
decisão. Decisão condenatória, proferida em ação civil pública de
improbidade transitada em julgado, na qual se decidiu pela supressão de
condição de elegibilidade. Inviabilidade, na esfera da Justiça Eleitoral, da
pretensão de se desconstituir a coisa julgada, com base em decisão em
sentido contrário proferida no âmbito da Justiça Comum, em via processual
imprópria e mediante provimento judicial que se notabiliza pela sua
precariedade. [...]”
(Ac. de 28.9.2006 no RO no 1.001, rel. Min. Marcelo Ribeiro, red. designado Min.
Joaquim Barbosa.)
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“[...] A suspensão de direitos políticos somente se opera após o trânsito em
julgado da sentença condenatória em ação por improbidade administrativa.
[...]”
(Ac. de 21.3.2006 no AgRgAg no 6.445, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Registro. Candidatura. Matéria. Constitucional. Recepção. Recurso
especial. Condenação. Ação cível. Improbidade administrativa. Suspensão.
Direitos políticos. Inelegibilidade. Arts. 15, V, e 37, § 4o, da CF/88.
Improcedência. 1. Primeiramente, a norma constitucional que cuida da
suspensão dos direitos políticos tornou-se aplicável com a entrada em vigor
da Lei no 8.429/92 e concretizou, em seu art. 12, o comando constitucional
que estabelece as sanções aplicáveis de acordo com o grau de ofensa à
probidade administrativa. No caso dos autos não há sequer capitulação legal
da improbidade administrativa alegada, de modo a aferir qual o prazo de
inelegibilidade, caso fosse esta a hipótese. 2. Demais disso, as sanções
decorrentes de ato de improbidade administrativa, aplicadas por meio da
ação civil, não têm natureza penal, e a suspensão dos direitos políticos
depende de aplicação expressa e motivada por parte do juízo competente,
estando condicionada sua efetividade ao trânsito em julgado da sentença
condenatória, consoante previsão legal expressa no art. 20 da Lei no 8.429/92.
Na situação delineada não há referência expressa à suspensão dos direitos
políticos do candidato. 3. Recurso conhecido e provido para o fim do
deferimento do registro”.
(Ac. de 25.11.2004 no RO no 811, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Candidato. Prefeito. Tramitação. Ação popular. Insuficiência.
Caracterização. Inelegibilidade. Competência. Câmara Municipal. Rejeição.
Contas. Expedição. Decreto legislativo. 1. A propositura de ação civil
pública não é suficiente à configuração de inelegibilidade. Além do mais, a
condenação do agente público em vista de ação dessa natureza somente
teria repercussão em seus direitos políticos se os atos por ele praticados
tivessem finalidade eleitoral, como indicam os precedentes. [...]”
(Ac. de 7.10.2004 no AgRgREspe no 23.743, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Candidatura. Condenação. Ação popular. Ressarcimento. Erário. Vida
pregressa. Inelegibilidade. Ausência. Aplicação. Súmula-TSE no 13.
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Suspensão. Direitos políticos. Efeitos automáticos. Impossibilidade. Ação
popular. Ação de improbidade administrativa. Institutos diversos. Não-
incidência. Art. 1o, inciso I, alínea h, da LC no 64/90. Necessidade.
Finalidade eleitoral. Art. 1o, inciso I, alínea g, da LC no 64/90. Não-
caracterização. [...] 2. O objeto da ação popular é a anulação ou a
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, bem como a
condenação do responsável pelo ato ao pagamento de perdas e danos
(arts. 1o e 11 da Lei no 4.717/65). Dessa maneira, não se inclui, entre as
finalidades da ação popular, a cominação de sanção de suspensão de
direitos políticos, por ato de improbidade administrativa. Por conseguinte,
condenação a ressarcimento do Erário em ação popular não conduz, por si
só, à inelegibilidade. 3. A ação popular e a ação por improbidade
administrativa são institutos diversos. 4. A sanção de suspensão dos direitos
políticos, por meio de ação de improbidade administrativa, não possui
natureza penal e depende de aplicação expressa e motivada por parte do
juízo competente, estando condicionada a sua efetividade ao trânsito em
julgado da sentença condenatória, consoante expressa previsão legal do
art. 20 da Lei no 8.429/92. [...]”
(Ac. de 22.9.2004 no REspe no 23.347, rel. Min. Caputo Bastos.)
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Generalidades

“[...] A inelegibilidade (art. 14, § 7o) deve ser provada, por todos os meios
possíveis, não sendo exigida prova judicializada. [...]”
(Ac. de 16.2.2006 no AgRgREspe no 25.284, rel. Min. Gerardo Grossi.)

 “[...] Elegibilidade. Eleição 2004. Prefeito e vice-prefeita união
matrimonial. Sucessão de parente em comum (prefeito anterior, eleito em
1996 e falecido em 1998 – pai da vice-prefeita e genro do atual prefeito)
art. 14, § 5o, da Constituição Federal. (Precedentes/TSE). 1. Os atuais
prefeito, vice-prefeita e seus parentes até o segundo grau não podem
concorrer às eleições de 2004 para o cargo de prefeito ou vice-prefeito.
Incidência da vedação prevista no art. 14, § 5o, da Constituição Federal.
Configuração de terceiro mandato consecutivo (Precedentes/TSE).
2. Possibilidade de concorrerem ao cargo de vereador, desde que aqueles
que estejam ocupando função pública, dela se afastem seis meses antes do
pleito e não tenham substituído o titular no referido período (Res.-TSE
no 21.695, de 30.3.2004, Min. Peçanha Martins). [...]”
(Res. no 21.790, de 1o.6.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Consulta. Prefeito. Parentesco. Elegibilidade. O cônjuge e os parentes,
consangüíneos ou afins, até o segundo grau, são elegíveis no território de
jurisdição do titular, desde que este não esteja no exercício de mandato fruto
de reeleição. [...]”
(Res. no 21.786, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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“[...] Elegibilidade. Chefe do Poder Executivo. Art. 14, §§ 5o e 7o, da
Constituição Federal (precedentes/TSE). [...] 2. Impossibilidade de os
familiares de primeiro e segundo graus e de a esposa de prefeito reeleito
que teve seu diploma cassado em 2000 poderem candidatar-se ao mesmo
cargo no pleito de 2004. Hipótese vedada pelo art. 14, § 5o, da Constituição
Federal, por configurar o exercício de três mandatos seguidos por membros
de uma mesma família no comando do poder público (precedentes/TSE).
[...]”
(Res. no 21.750, de 11.5.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“No território da jurisdição do titular dos cargos a que se refere o § 7o do
art. 14 da CF, o seu cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, somente são elegíveis para o mesmo cargo se
aquele também o for. [...]”
(Res. no 21.645, de 2.3.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

Circunscrição diversa

 Generalidades

“[...] Prefeito. Parentesco. Elegibilidade. [...] A inelegibilidade decorrente
do parentesco ocorre no território da jurisdição do titular”. NE: “[...] no que
diz respeito à segunda parte do questionamento, é positiva a resposta quanto
à candidatura em município diverso, desde que não seja resultante de fusão,
incorporação ou desmembramento da municipalidade em que o parente
exerceu a titularidade. [...]”
(Res. no 21.786, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Candidatura. Cônjuge. Prefeito. Município diverso. Possibilidade.
Desincompatibilização. Desnecessidade. Exceção. Município que resulte de
desmembramento, fusão e incorporação. Vedação. 1. É possível a
candidatura de cônjuge de prefeito reeleito para o mesmo cargo em outro
município do mesmo estado, sendo vedada apenas em localidade que resulte
de desmembramento, incorporação ou fusão do município em que o referido
prefeito exerce seu cargo. Precedente: Res.-TSE no 21.297/2002. 2. É
desnecessária a desincompatibilização de prefeito reeleito a fim de que seu
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cônjuge se candidate em outro município, porquanto o § 6o do art. 14 da
Carta Magna exige esse afastamento para os titulares que pretendam
concorrer a cargo diverso, mas não para cônjuge ou parentes deles”.
(Res. no 21.696, de 30.3.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Elegibilidade. Parentesco. Município distinto. Ausência de formulação.
I – A inelegibilidade em decorrência do parentesco com o titular do
Executivo Municipal dá-se no território de sua jurisdição e não em município
vizinho, desde que este não tenha sido desmembrado da municipalidade em
que o parente seja titular da Prefeitura. II – A desincompatibilização
impõe-se na hipótese de eleição na mesma circunscrição do titular. [...]”
(Res. no 21.662, de 16.3.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Prefeito reeleito que se desincompatibiliza antes do término de seu
mandato. Possibilidade de seu filho concorrer ao cargo de prefeito ou vice-
prefeito em outro município, ressalvando que o outro município não seja
resultado de desmembramento (precedente: Consulta no 890). Consulta
respondida afirmativamente”.
(Res. no 21.501, de 16.9.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

 Município desmembrado

“[...] Parente de prefeito de município-mãe. Elegibilidade. Candidatura para
cargo idêntico no município desmembrado. Possibilidade. É elegível, para a
chefia do Executivo Municipal, no município desmembrado, irmão de
prefeito reeleito no município de origem, desde que não concorra ao pleito
imediatamente subseqüente ao desmembramento. Consulta respondida
positivamente”.
(Res. no 21.777, de 27.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

“[...] Elegibilidade. Parentesco. Município desmembrado. Passados dois
pleitos após o desmembramento”. NE: “Na consulta, o desmembramento do
município A ocorreu em 1995; logo, já se passaram duas eleições municipais
(1996 e 2000), sendo que o pretenso candidato ao pleito de 2004 no
município A é filho daquele que foi eleito prefeito no município B na eleição



89JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

de 1996. Assim, para a hipótese descrita, é elegível para o município A o
filho do prefeito eleito em 1996 para o município B”.
(Res. no 21.751, de 11.5.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

Cônjuge

 Generalidades

“[...] Votos. Deputado federal e estadual. Validade. Município. Cônjuge ou
parente consangüíneo ou afim, até segundo grau ou por adoção. Exercício.
Mandato. Prefeito. 1. São válidos os votos recebidos por candidato a
deputado federal e estadual, em município onde seu cônjuge ou parente
consangüíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção, exerça mandato
de prefeito. Consulta respondida afirmativamente”. NE: Trecho do voto-
vista: “[...] Versando a consulta sobre parentesco com prefeito, assente-se
que a inelegibilidade, contaminando os votos recebidos, observado o art. 175
do Código Eleitoral, faz-se presente ao se considerar os cargos eletivos
circunscritos à jurisdição do titular, ou seja, os ligados à chefia do Executivo
Municipal e à Câmara de Vereadores, respectiva. Não alcança, por via de
conseqüência, candidatura a cargo estadual ou federal. [...]”
(Res. no 22.076, de 6.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Reeleição. Cônjuge. Ex-prefeito. Renúncia. Primeiro mandato.
Elegibilidade. Ex-cunhado. Prefeito. Consulta respondida nos seguintes
termos: a) em caso de renúncia do titular de mandato executivo, nos seis
primeiros meses de seu primeiro mandato, seu cônjuge, já havendo sido
eleito para o mesmo cargo do titular no pleito seguinte, não pode candidatar-
se à reeleição, pois configuraria um terceiro mandato, bem como a
perpetuação de uma mesma família na chefia do Poder Executivo, condutas
vedadas pelo art. 14, § 7o, da Constituição Federal; [...]”
(Res. no 21.779, de 27.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

“[...] Falecimento ou renúncia de titular de mandato executivo. Cônjuge
eleito para o mesmo cargo no pleito seguinte. Reeleição. Impossibilidade.
Art. 14, § 7o, CF. Em caso de renúncia do titular de mandato executivo, nos
seis primeiros meses de seu primeiro mandato, seu cônjuge, já havendo sido
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eleito para o mesmo cargo do titular no pleito seguinte, não pode candidatar-
se à reeleição, pois configuraria um terceiro mandato, bem como a
perpetuação de uma mesma família na chefia do Poder Executivo, condutas
veementemente combatidas pela norma constitucional. O mesmo
impedimento recai sobre os parentes consangüíneos ou afins do titular. [...]”
(Res. no 21.584, de 9.12.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Consulta. Deputado federal. Prefeito e vice-prefeito. Cônjuges.
Respondida nestes termos: 1. Se os cônjuges – A e B – forem eleitos
prefeito e vice-prefeito de um município, poderão concorrer à reeleição aos
mesmos cargos, para um único período subseqüente, independentemente de
desincompatibilização. 2. Se os cônjuges – A e B – concorrerem e forem
reeleitos prefeito e vice-prefeito, B é inelegível tanto para prefeito como
para vice-prefeito, tenha ou não sucedido a A no curso do mandato. 3. Se B,
eleito vice-prefeito, para um primeiro período, cônjuge de A, eleito prefeito,
também para um primeiro período, havendo sucedido o titular, no período,
poderá ser candidato a prefeito, independentemente de
desincompatibilização nos últimos seis meses. Se houver substituído, haverá
necessidade de que A renuncie seis meses antes do pleito. 4. Se B, cônjuge
de A, assumir a Prefeitura Municipal, A – prefeito em primeiro período –
poderá concorrer à reeleição. No plano das possibilidades, B somente
poderá assumir o cargo se dele A estiver afastado. 5. Na hipótese de B
substituir A – seu cônjuge e prefeito – por qualquer tempo, B poderá
concorrer à reeleição a vice-prefeito, conforme Res.-TSE no 20.148/98,
relator Ministro Eduardo Alckmin. No caso de sucessão, B resulta inelegível
para o cargo de vice-prefeito. 6. B, cônjuge de A, eleitos para um primeiro
período, vice-prefeito e prefeito, sucedendo a A, na chefia do Poder
Executivo, no primeiro mandato, poderá candidatar-se a prefeito,
independentemente de prazo de desincompatibilização. 7. Pode B, vice-
prefeito eleito para um primeiro período, concorrer ao cargo de prefeito,
para o qual também poderia A, prefeito eleito para um primeiro período,
desde que A renuncie seis meses antes do pleito”.
(Res. no 21.493, de 9.9.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Prefeito municipal. Outro município. Eleição. Período subseqüente.
Afastamento. Município desmembrado. Burla à regra da reeleição.
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Impossibilidade. Domicílio eleitoral. Inscrição eleitoral. Transferência.
Esposa. Mesmo cargo. Cargo diverso. [...] 5. A esposa do prefeito poderá
se candidatar a cargo no Executivo Municipal se ele puder ser reeleito e
tiver se afastado do cargo seis meses antes da eleição (precedente:
Ac. no 19.442, de 21.8.2001, relatora Ministra Ellen Gracie). [...]”
(Res. no 21.297, de 12.11.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

 Cargo diverso

“[...] Havendo a desincompatibilização do prefeito do município, no prazo
previsto em lei – até seis meses anteriores ao pleito – poderá seu cônjuge
concorrer à vereança no mesmo município”.
(Res. no 21.463, de 19.8.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Prefeito municipal. Outro município. Eleição. Período subseqüente.
Afastamento. Município desmembrado. Burla à regra da reeleição.
Impossibilidade. Domicílio eleitoral. Inscrição eleitoral. Transferência.
Esposa. Mesmo cargo. Cargo diverso. [...] 6. A esposa do prefeito poderá
se candidatar a cargo no Legislativo Municipal se ele tiver se afastado do
cargo seis meses antes da eleição. [...]”
(Res. no 21.297, de 12.11.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

 Cônjuge de secretário de estado

“[...] Possibilidade. Candidatura. Cônjuge. Secretário de estado. Art. 1o, II,
a, 12, da Lei Complementar no 64/90. Art. 14, § 7o, da Constituição Federal.
Inelegibilidade. Não-configuração”. NE: “[...] diante da inexistência de
previsão legal ou constitucional sobre a inelegibilidade de cônjuge de
secretário de estado, aquele só será inelegível se houver substituído o
presidente da República, governador de estado, território ou do Distrito
Federal, ou prefeito, dentro dos seis meses anteriores às eleições”.
(Res. no 22.227, de 6.6.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)

 Cônjuge de titular reeleito

“[...] Cônjuge. Chefe do Poder Executivo. Desincompatibilização. Art. 14,
§§ 5o, 6o e 7o, da CF. 1. É inelegível o cônjuge de chefe do Poder Executivo
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em primeiro mandato que não exerceu o mandato para o qual foi reeleito,
por ter tido o seu diploma cassado. 2. O objetivo do § 7o do art. 14 da CF é
impedir o continuísmo familiar na chefia do Poder Executivo, em benefício
da garantia da lisura e higidez do processo eleitoral. 3. É certo que, na
jurisdição do chefe do Executivo, a elegibilidade de parente para o mesmo
cargo depende da renúncia daquele, nos seis meses que antecedem o pleito,
e de que o mandato atual não seja fruto de reeleição. [...]”
(Ac. de 20.4.2006 no REspe no 25.275, rel. Min. José Delgado.)

“[...] O cônjuge do prefeito reeleito é inelegível tanto para prefeito como
para vice-prefeito, tenha ou não lhe sucedido no curso do mandato. É a
Constituição da República que veda tornar-se perene o poder de membros
da mesma família, conforme expresso no § 7o do seu art. 14, do que resulta
a jurisprudência do TSE”.
(Res. no 21.645, de 2.3.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Elegibilidade. Cônjuge de prefeito reeleito. Cargos vice-prefeito e
outros. 1. Impossibilidade de candidatura do cônjuge de prefeito reeleito, na
mesma jurisdição, aos cargos de prefeito e vice-prefeito, se o titular se
tornou inelegível. 2. Havendo a desincompatibilização do chefe do
Executivo, no prazo previsto em lei, poderá seu cônjuge concorrer a outros
cargos.” NE: Cônjuge de prefeito reeleito que exerceu menos de dois anos
de mandato em virtude de renúncia.
(Res. no 21.596, de 16.12.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Vice-prefeita que, reeleita com o marido prefeito, a ele sucede no
exercício do segundo mandato. Nova candidatura. Vedação. Perpetuação
de uma mesma família no exercício do Poder Executivo, por três períodos
sucessivos. Impossibilidade. Óbice do disposto nos §§ 5o e 7o do art. 14 da
Constituição Federal. Precedentes desta Corte. Consulta respondida
negativamente”.
(Res. no 21.531, de 9.10.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Reeleição. Cônjuge. Deputada federal não pode concorrer ao cargo
de prefeito no município onde seu marido já é prefeito reeleito, ainda que
este venha a se desincompatibilizar seis meses antes da eleição, pois estaria
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configurada violação à intenção da norma constitucional de impedir a
perpetuação de uma mesma família na chefia do Poder Executivo.
Precedentes”.
(Res. no 21.520, de 7.10.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Consulta. Prefeito municipal que já foi reeleito. Impossibilidade de seu
cônjuge concorrer, no pleito subseqüente, ao cargo de vice-prefeito.
Consulta respondida negativamente”.
(Res. no 21.464, de 19.8.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

 Cônjuge de vice

“[...] Candidatura. Parentesco. Registro. Impugnação. Inelegibilidade. Art. 14,
§ 7o, da Constituição Federal. Atos de gestão. Não-comprovação.
Desprovimento. [...] 2. Ausente a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7o, da
Constituição Federal, quando não demonstrado que o vice-governador tenha
substituído o titular. [...]”. NE: Alegação de que a vice-governadora, cônjuge
do candidato recorrido, teria substituído o governador por um dia dentro dos
seis meses anteriores à eleição.
(Ac. de 29.8.2006 no RO no 923, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“[...] Elegibilidade. Cônjuge e parentes de vice de primeiro mandato que não
substituiu o titular nos seis meses anteriores ao pleito. Candidatura a vice.
Possibilidade. Resposta positiva. 1. A restrição constitucional, disposta no § 7o

do art. 14 da Constituição Federal, dá-se somente em relação à
inelegibilidade de cônjuge e parentes dos detentores dos cargos de chefia do
Poder Executivo. 2. O vice não possui, originariamente, atribuições
governamentais, exercendo-as tão-somente no caso de substituição do
titular do cargo efetivo, quando, dentro dos limites temporais prescritos,
incide a norma de inelegibilidade por parentesco. (REspe no 15.394, rel.
Min. Eduardo Alckmin, de 31.8.98). 3. Cônjuge e parentes de vice são
elegíveis para o mesmo cargo, desde que o vice de primeiro mandato não
venha a substituir ou suceder o titular nos seis meses anteriores ao pleito.”
(Res. no 22.245, de 8.6.2006, rel. Min. José Delgado.)

“Cônjuge ou parente, até o segundo grau, de vice-prefeito ou vice-
governador. Inelegibilidade para o mesmo cargo se houve substituição do
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prefeito ou governador, pelo vice-prefeito ou vice-governador,
respectivamente, nos seis meses anteriores ao pleito, ou sucessão, em
qualquer tempo (art. 1o, § 3o, da LC no 64/90. Res. no 17.476/91 do TSE).”
(Res. no 19.527, de 23.4.96, rel. Min. Ilmar Galvão.)

 Vínculo conjugal extinto

– Generalidades

“[...] Candidatura de titular de mandato eletivo. Ex-cônjuge de chefe
do Poder Executivo reeleito. Cargo diverso. Desincompatibilização.
Se em algum momento do mandato houve a relação de parentesco
(art. 14, § 7o, CF), haverá necessidade de desincompatibilização do
chefe do Executivo seis meses antes do pleito, para que a ex-esposa,
deputada federal, possa candidatar-se ao cargo de vereador no
mesmo município”.
(Res. no 21.704, de 1o.4.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

– Extinção no primeiro mandato – Generalidades

“[...] Inelegibilidade. Parentesco. Cônjuge. Separação. União estável.
Curso. Primeiro mandato. Titular. Desincompatibilização. Não-
ocorrência. 1. Se a separação ocorreu no curso do mandato, mesmo
que neste mesmo período tenha o ex-cônjuge passado a manter união
estável com terceira pessoa, este somente será elegível caso o titular
se desincompatibilize do cargo seis meses antes do pleito”.
(Ac. de 25.11.2004 no REspe no 22.169, rel. Min. Caputo Bastos, red.
designado Min. Carlos Velloso.)

– Extinção no primeiro mandato – Separação de fato anterior
ao primeiro mandato

 “[...] Candidatura ao cargo de prefeito. Ex-cônjuge de prefeita
reeleita. Vínculo extinto por sentença judicial proferida no curso do
primeiro mandato daquela. Elegibilidade. Art. 14, § 7o, da CF. [...] No
caso de o chefe do Executivo exercer dois mandatos consecutivos,
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existindo a extinção do vínculo, por sentença judicial, durante o
primeiro mandato, não incide a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7o,
da Constituição Federal”. NE: Sentença de divórcio proferida durante
o primeiro mandato, registrando que a separação de fato ocorrera em
ano anterior ao início deste.
(Ac. de 15.9.2004 no REspe no 22.785, rel. Min. Peçanha Martins.)

– Extinção no segundo mandato – Generalidades

“Consulta. Ex-cônjuge de prefeito reeleito. Divórcio no segundo
mandato. Candidatura. Eleição subseqüente. Impossibilidade.
Inelegibilidade. Art. 14, § 7o, da Constituição da República”.
(Res. no 21.567, de 20.11.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Elegibilidade. Ex-cônjuge do titular do Poder Executivo reeleito.
Separação judicial ou divórcio durante o exercício do mandato.
Impossibilidade. CF, art. 14, § 7o. 1. É inelegível, no território de
jurisdição do titular, o ex-cônjuge do chefe do Executivo reeleito, visto
que em algum momento do mandato existiu o parentesco, podendo
comprometer a lisura do processo eleitoral. 2. Consulta respondida
negativamente”.
(Res. no 21.441, de 12.8.2003, rel. Min. Carlos Velloso; no mesmo sentido,
quanto à candidatura a prefeito, a Res. no 21.472, de 21.8.2003, rel. Min.
Luiz Carlos Madeira; e, sobre a candidatura a vice-prefeito, a Res. no

21.475, de 26.8.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

– Extinção no segundo mandato – Separação de fato anterior
ao primeiro mandato

“[...] Candidatura de ex-cônjuge. Separação de fato ocorrida há mais
de dez anos reconhecida na sentença da separação judicial.
Possibilidade. Quando a separação judicial ocorre durante o exercício
do segundo mandato do titular do cargo eletivo, o ex-cônjuge não
poderá eleger-se, no mesmo município, na eleição imediatamente
subseqüente, sob pena de se infringir o dispositivo constitucional do
art. 14, § 7o, que busca impedir a permanência indefinida de uma
mesma família no poder. Porém, quando a separação de fato ocorreu
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há mais de dez anos, havendo sido reconhecida na sentença da
separação judicial, o ex-cônjuge pode candidatar-se na eleição
subseqüente, pois a ruptura do vínculo conjugal se deu antes mesmo
do primeiro mandato, sem haver, portanto, violação ao preceito
constitucional”.
(Res. no 21.775, de 27.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

– Extinção no segundo mandato – Separação de fato no
primeiro mandato

“[...] Candidata a prefeita. Parentesco. Casamento. Separação de
fato. Primeiro mandato. Fato controverso. Revaloração de fatos.
Impossibilidade. [...]” NE: Divórcio ocorrido durante segundo
mandato do marido da candidata; controvérsia sobre se teria havido
separação de fato antes do início do segundo mandato. Trecho do
voto do relator: “[...] A referida decisão do STF não tem similaridade
com o caso dos autos, pois naquele julgado era patente que a
separação do casal ocorrera antes do curso do mandato em questão,
tanto que tal circunstância fora consignada na sentença que decretou
o divórcio”.
(Ac. de 7.11.2006 no AgRgAg no 6.462, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Registro de candidatura. Cargo de prefeito. Impugnação.
Parentesco. Inelegibilidade. [...] Configura-se a inelegibilidade
prevista no § 7o do art. 14 da Constituição Federal do ex-cônjuge de
prefeito reeleito, cuja separação de fato ocorreu durante o primeiro
mandato, reconhecida na sentença de divórcio, homologado na
vigência do segundo mandato. [...]”. NE: Veja o Ac.-STF de
28.6.2005 no RE no 446.999-5, rel. Min. Ellen Gracie: “[...]
2. Havendo a sentença reconhecido a ocorrência da separação de
fato em momento anterior ao início do mandato do ex-sogro do
recorrente, não há falar em perenização no poder da mesma família.
[...]”
(Ac. de 20.9.2004 no REspe no 22.900, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“[...] Candidatura a prefeito. Ex-cônjuge de titular do Poder
Executivo reeleito. Parentesco. Violação dos arts. 14, § 7o, da
Constituição Federal e 13, § 4o, da Res.-TSE no 21.608. [...] I – A
dissolução da sociedade conjugal, no curso do mandato, não afasta a
inelegibilidade de que cuida o § 7o do art. 14 da Constituição da
República. II – Irrelevante, na espécie, a separação de fato
suscitada, pois ocorrida em 1999, após o início do primeiro mandato
eletivo. III – [...]”. NE: Separação judicial no segundo mandato. Veja
o Ac.-STF de 28.6.2005 no RE no 446.999-5, rel. Min. Ellen Gracie:
“[...] 2. Havendo a sentença reconhecido a ocorrência da separação
de fato em momento anterior ao início do mandato do ex-sogro do
recorrente, não há falar em perenização no poder da mesma família.
[...]”
(Ac. de 12.8.2004 no REspe no 21.727, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Elegibilidade. Ex-cônjuge de prefeito reeleito. Separação de fato
anterior à reeleição. Divórcio direto transitado em julgado durante o
exercício do mandato. Inelegibilidade. Art. 14, § 7o, da CF. Consulta
respondida negativamente”. NE: “[...] é inelegível, no território de
jurisdição do titular, para concorrer ao cargo de prefeito municipal,
ex-cônjuge de prefeito reeleito, visto que em algum momento do
mandato existiu o vínculo conjugal”. Veja, também, o Ac.-STF de
28.6.2005 no RE no 446.999-5, rel. Min. Ellen Gracie: “[...] 2.
Havendo a sentença reconhecido a ocorrência da separação de fato
em momento anterior ao início do mandato do ex-sogro do recorrente,
não há falar em perenização no poder da mesma família. [...]”
(Res. no 21.646, de 2.3.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

– Morte no primeiro mandato

 “[...] Falecimento ou renúncia de titular de mandato executivo.
Cônjuge eleito para o mesmo cargo no pleito seguinte. Reeleição.
Impossibilidade. Art. 14, § 7o, CF. [...] Em caso de falecimento do
titular de mandato Executivo, nos seis primeiros meses de seu
primeiro mandato, o cônjuge supérstite, já tendo sido eleito para o
mesmo cargo do titular no pleito seguinte, não pode igualmente
reeleger-se, pois quando a dissolução da sociedade conjugal se dá no
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curso do mandato, o vínculo permanece para fins eleitorais, de forma
que a eleição de cônjuge ou parente para o mandato subseqüente
configuraria a perpetuação da mesma família na chefia do Poder
Executivo. [...]”
(Res. no 21.584, de 9.12.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

– Morte no segundo mandato

NE: “[...] os argumentos apresentados pela agravante não elidem os
fundamentos da decisão impugnada, ‘de que o falecimento do chefe
do Executivo durante o mandato, faz com que o vínculo permaneça
para fins eleitorais e torne o cônjuge sobrevivente inelegível, sob pena
de perpetuação da mesma família no poder’”. (Ementa não transcrita
por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 5.10.2004 no AgRgREspe no 24.217, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“[...] Prefeito falecido durante o exercício do segundo mandato.
Inelegibilidade de seu cônjuge e demais parentes mencionados no §
7o do art. 14 da Constituição Federal. Consulta respondida
negativamente”. NE: Consulta sobre a inelegibilidade de viúvo de ex-
prefeita reeleita. Trecho do voto do relator: “Basta que o candidato
eleito tenha exercido a chefia do Poder Executivo por um único dia
do segundo mandato para que seu parente ou cônjuge (assim como
ele próprio) não possam ser candidatos ao mesmo cargo”.
(Res. no 21.495, de 9.9.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

Namoro

“[...] Relacionamento. Candidata. Caracterização. União estável. [...]
3) Relativamente ao aspecto da união estável, a hipótese dos autos
caracteriza mero namoro, o que não atrai a inelegibilidade prevista no § 7o

do art. 14, da CF/88, consoante Res.-TSE no 21.655/2004, rel. Min.
Fernando Neves. [...]” NE: Namoro de filha de candidata e prefeito.
(Ac. de 21.10.2004 no REspe no 24.672, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“[...] Vereadora. Namoro. Prefeito. Candidatura. Prefeita. Possibilidade. 1. A
regra da inelegibilidade inserida no art. 14, § 7o, da Constituição Federal,
não alcança aqueles que mantêm tão-somente um relacionamento de
namoro, uma vez que esse não se enquadra no conceito de união estável e,
como as hipóteses de inelegibilidade estão todas taxativamente previstas na
Constituição Federal e na Lei Complementar no 64/90, não existindo
previsão para essa hipótese, a vereadora, namorada de prefeito, pode
candidatar-se ao cargo de prefeito. [...]”
(Res. no 21.655, de 11.3.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

Parentesco

 Generalidades

“[...] Prefeito. Renúncia. Eleição indireta. Parente. Reeleição.
Possibilidade. [...] Na jurisdição do titular, a elegibilidade de parente de
prefeito para o mesmo cargo depende de renúncia daquele, nos seis meses
que antecedem o pleito, e que o mandato atual não seja fruto de reeleição”.
(Res. no 21.799, de 3.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Prefeito. Parentesco. Elegibilidade. [...] É inelegível o parente
consangüíneo de prefeito falecido nos seis meses anteriores ao pleito, sob
pena de perpetuação de uma mesma família no Poder Executivo Municipal.
[...]”
(Res. no 21.786, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Falecimento ou renúncia de titular de mandato executivo. Cônjuge
eleito para o mesmo cargo no pleito seguinte. Reeleição. Impossibilidade.
Art. 14, § 7o, CF. Em caso de renúncia do titular de mandato executivo, nos
seis primeiros meses de seu primeiro mandato, seu cônjuge, já havendo sido
eleito para o mesmo cargo do titular no pleito seguinte, não pode candidatar-se
à reeleição, pois configuraria um terceiro mandato, bem como a
perpetuação de uma mesma família na chefia do Poder Executivo, condutas
veementemente combatidas pela norma constitucional. O mesmo
impedimento recai sobre os parentes consangüíneos ou afins do titular. [...]”
(Res. no 21.584, de 9.12.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)



JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS100

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

“[...] Elegibilidade. Chefe do Poder Executivo. Art. 14, §§ 5o e 7o, da
Constituição Federal (precedentes/TSE). 1. Impossibilidade de prefeita
eleita para mandato subseqüente ao de seu parente, que não o tenha
completado por falecimento, poder vir a se candidatar ao pleito
imediatamente posterior, tendo seu marido no cargo de vice-prefeito, sob
pena de se configurar perenização no poder de membros de uma mesma
família (art. 14, § 5o). [...]”
(Res. no 21.508, de 25.9.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

 Cargo diverso

“[...] III – A renúncia do governador, até seis meses antes da eleição, torna
seus parentes elegíveis (CF, art. 14, § 7o) para cargo diverso, na mesma
circunscrição. [...]”
(Res. no 22.119, de 24.11.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Votos. Deputado federal e estadual. Validade. Município. Cônjuge ou
parente consangüíneo ou afim, até segundo grau ou por adoção. Exercício.
Mandato. Prefeito. 1. São válidos os votos recebidos por candidato a
deputado federal e estadual, em município onde seu cônjuge ou parente
consangüíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção, exerça mandato
de prefeito. Consulta respondida afirmativamente”. NE: Trecho do voto-
vista: “[...] Versando a consulta sobre parentesco com prefeito, assente-se
que a inelegibilidade, contaminando os votos recebidos, observado o art. 175
do Código Eleitoral, faz-se presente ao se considerar os cargos eletivos
circunscritos à jurisdição do titular, ou seja, os ligados à chefia do Executivo
Municipal e à Câmara de Vereadores, respectiva. Não alcança, por via de
conseqüência, candidatura a cargo estadual ou federal. [...]”
(Res. no 22.076 de 6.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Elegibilidade. Chefe do Poder Executivo. Art. 14, §§ 5o e 7o, da
Constituição Federal (precedentes/TSE). [...] 2. São elegíveis, nos termos
do art. 14, § 7o, da Constituição Federal, cônjuge e parentes, para cargo
diverso, no território de jurisdição do titular da chefia do Executivo, desde
que este se desincompatibilize nos seis meses anteriores ao pleito. [...]” NE:
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Consulta sobre a possibilidade de filho de prefeito, reeleito ou não, ser
candidato a vereador.
(Res. no 21.508, de 25.9.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

 Parente de presidente de Casa Legislativa

“[...] Inelegibilidade superveniente. Parentesco. Configuração. [...]” NE:
Inelegibilidade superveniente de candidato eleito prefeito, irmão da
presidente da Câmara Municipal que, com a renúncia do prefeito e do vice-
prefeito, assumiu a chefia do Poder Executivo a menos de dois meses das
eleições; embora esse candidato a prefeito tivesse sido eleito indiretamente
pela Câmara Municipal para assumir a Prefeitura e completar o mandato,
não se aplicou a ressalva relativa à candidatura à reeleição pelo fato de isso
ter ocorrido depois do surgimento da inelegibilidade por parentesco.
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe no 26.005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Câmara de Vereadores. Presidente. Parentes. Elegibilidade.
Desincompatibilização. 1. Não há necessidade de desincompatibilização por
parte do presidente da Câmara de Vereadores para que seus parentes
possam concorrer a qualquer cargo eletivo na mesma circunscrição
eleitoral, salvo se, nos seis meses anteriores ao pleito, houver substituído, ou
em qualquer época sucedido o titular do Poder Executivo Municipal”.
(Res. no 20.579, de 21.3.2000, rel. Min. Edson Vidigal.)

 Parente de titular em primeiro mandato

“[...] II – A renúncia do governador em primeiro mandato, até seis meses
antes do pleito, torna elegíveis os parentes relacionados no art. 14, § 7o, da
Constituição Federal. [...]”
(Res. no 22.119, de 24.11.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Elegibilidade de parente de prefeito eleito para o primeiro mandato. Na
linha da atual jurisprudência desta Corte, no território de jurisdição do titular,
são elegíveis o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo
grau ou por adoção, desde que o titular não esteja no exercício de mandato
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conquistado em face de sua reeleição e se desincompatibilize seis meses
antes do pleito”.
(Res. no 21.406, de 10.6.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Parente de titular reeleito

“[...] Consulta em três itens, assim formulados: a) ‘Pode o eleitor votar em
candidato a cargo do Executivo. Candidato este que já é titular de mandato
eletivo parlamentar. Cujo parente em segundo grau, na mesma jurisdição, foi
o chefe no exercício de mandato já fruto de reeleição, mas devidamente
desincompatibilizado na forma do § 6o, do art. 14, da CF de 1988?’; b) ‘[...]
detentor de mandato eletivo parlamentar é elegível ao cargo do Executivo,
cujo parente em segundo grau, na mesma jurisdição, foi o chefe em
mandato já fruto de reeleição, mas do qual se desincompatibilizou na forma
do § 7o, do art. 14, da CF de 1988?’; [...] Resposta negativa aos três itens”.
(Res. no 22.170, de 14.3.2006, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min.
Gerardo Grossi.)

“[...] ‘Vice-prefeito, que assume a Prefeitura, na vaga deixada pelo titular,
seu parente em segundo grau, que renunciou ao cargo, no curso do segundo
mandato, seis meses antes das futuras eleições municipais, pode pleitear a
reeleição para um único período subseqüente?’ A jurisprudência desta Corte
se consolidou no sentido de impedir a perenização no poder de membros de
uma mesma família. CF, art. 14, §§ 5o e 7o. Consulta respondida
negativamente.”
(Res. no 21.762, de 18.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

 Parente de vice

– Vice que não substituiu ou sucedeu o titular

“[...] Elegibilidade. Cônjuge e parentes de vice de primeiro mandato
que não substituiu o titular nos seis meses anteriores ao pleito.
Candidatura a vice. Possibilidade. Resposta positiva. 1. A restrição
constitucional, disposta no § 7o do art. 14 da Constituição Federal, dá-
se somente em relação à inelegibilidade de cônjuge e parentes dos
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detentores dos cargos de chefia do Poder Executivo. 2. O vice não
possui, originariamente, atribuições governamentais, exercendo-as
tão-somente no caso de substituição do titular do cargo efetivo,
quando, dentro dos limites temporais prescritos, incide a norma de
inelegibilidade por parentesco. (REspe no 15.394, rel. Min. Eduardo
Alckmin, de 31.8.98). 3. Cônjuge e parentes de vice são elegíveis
para o mesmo cargo, desde que o vice de primeiro mandato não
venha a substituir ou suceder o titular nos seis meses anteriores ao
pleito.”
(Res. no 22.245, de 8.6.2006, rel. Min. José Delgado.)

NE: Trata-se de candidatura de filho do vice-prefeito ao cargo de
prefeito. Trecho do voto do relator: “[...] não tendo o vice substituído
ou sucedido o titular em nenhum momento do mandato, seu filho não
está inelegível para o cargo de prefeito (art. 14, § 7o, da CF)”.
(Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 30.9.2004 no AgRgREspe no 23.906, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Parentesco. Art. 14, § 7o da Constituição Federal. Filho de vice-
governadora que não substituiu o titular nos seis meses anteriores ao
pleito e que disputa a reeleição. Candidatura a deputado estadual.
Possibilidade. [...]”
(Ac. de 31.8.98 no REspe no 15.394, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

– Vice que substituiu ou sucedeu o titular

“[...] Consulta em três itens, assim formulados: [...] c) ‘Pode o eleitor
votar em candidato a deputado federal que seja detentor do mandato
de deputado estadual, cujo parente colateral por afinidade em
segundo grau, na mesma jurisdição, seja vice-governador reeleito mas
que venha a assumir o mandato de governador em razão de
desincompatibilização do titular para disputar as eleições de 2006?’.
Resposta negativa aos três itens”.
(Res. no 22.170, de 14.3.2006, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado
Min. Gerardo Grossi.)
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“O § 7o do art. 14 da Constituição Federal merece nova leitura, após
a alteração do § 5o, pela Emenda Constitucional no 16. Não é
razoável que os parentes de mandatários executivos sejam
inelegíveis, enquanto o titular do mandato se pode reeleger. Vice-
governador para se candidatar precisa se desincompatibilizar”. NE:
Inelegibilidade do parente de vice-governador que substituiu o titular
nos seis meses anteriores à eleição, mesmo por um dia. Trecho do
voto do relator: “d) na hipótese, contudo, o causador indireto da
inelegibilidade (vice-governador) não é reelegível. Ele próprio estava
na contingência de se desincompatibilizar”.
(Ac. de 19.9.2004 nos EDclREspe no 21.883, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“[...] Elegibilidade. Substituição. Vice-governador. Candidato.
Prefeito. Art. 14, § 7o, CF. Não afasta a inelegibilidade do art. 14, §
7o, CF, o fato de o parente do candidato haver substituído o titular por
apenas um dia”. NE: Irmã de vice-governador, candidata a prefeita.
(Ac. de 9.9.2004 no REspe no 21.883, rel. Min. Peçanha Martins, red.
designado Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Parentesco. Titular. Substituição nos seis meses anteriores ao
pleito. Inelegibilidade. CF/88, art. 14, § 7o. Prefeito eleito e não
empossado. Impedimento. Ausência. 1. É inelegível o filho de vice-
governador que substitui o titular nos seis meses anteriores ao pleito
(CF/88, art. 14, § 7o). 2. Não há que se falar em impedimento àquele
eleito, mas ainda não empossado, para assumir o cargo de prefeito,
caso seu genitor assuma a titularidade do governo nesse período.”
NE: Refere-se à assunção do governo do estado pelo genitor.
(Res. no 21.789, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] I – É inelegível, no território da jurisdição do titular, filho de
prefeito que não é detentor de mandato eletivo. [...]”. NE: Candidato
a vereador cuja mãe, vice-prefeita, sucedeu o prefeito nos seis meses
anteriores à eleição.
(Ac. de 16.3.2004 no Ag no 4.525, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“[...] Elegibilidade. Executivo Municipal. Titular. Ex-companheira.
Vice-prefeito. Irmão. [...] Se o vice-prefeito assumir a Prefeitura nos
seis meses anteriores ao pleito, seu irmão será inelegível. [...]”
(Res. n o 21.615, de 10.2.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Cônjuge ou parente, até o segundo grau, de vice-prefeito ou vice-
governador. Inelegibilidade para o mesmo cargo se houve substituição
do prefeito ou governador, pelo vice-prefeito ou vice-governador,
respectivamente, nos seis meses anteriores ao pleito, ou sucessão, em
qualquer tempo (art. 1o, § 3o, da LC no 64/90. Resolução no 17.476/91
do TSE).”
(Res. no 19.527, de 23.4.96, rel. Min. Ilmar Galvão.)

 Parentesco por afinidade

– Cunhado(a)

“[...] Inelegibilidade. Cunhada. Governador. Necessidade.
Afastamento. Titular do cargo. Precedentes. É necessário o
afastamento do titular do Poder Executivo Estadual para que a sua
cunhada se candidate a cargos políticos na mesma área de jurisdição.
[...]” NE: Candidatura a vereadora.
(Ac. de 14.9.2004 no AgRgREspe no 21.878, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Inelegibilidade. Cunhado. Prefeito reeleito. ‘Na linha da atual
jurisprudência desta Corte, no território de jurisdição do titular, são
elegíveis o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, desde que o titular não esteja no
exercício de mandato conquistado em face de sua reeleição e se
desincompatibilize seis meses antes do pleito’ (Res.-TSE no 21.406,
de 10.6.2003, rel. Min. Francisco Peçanha Martins). Consulta
respondida negativamente”.
(Res. no 21.661, de 16.3.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Candidatura de cunhado. Reeleição. A reeleição é faculdade
assegurada pelo art. 14, § 5o, da Constituição Federal. O cunhado do
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prefeito candidato à reeleição pode candidatar-se também, desde que
o prefeito se desincompatibilize seis meses antes do pleito. [...]”
(Res. no 21.597, de 16.12.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Consulta. Inelegibilidade. Parentesco. 1. Vereador, cunhado de
governador de estado, não pode candidatar-se a prefeito em
município localizado dentro da mesma área de jurisdição, salvo se o
titular afastar-se de suas funções seis meses antes do pleito. 2. Em
casos de parentesco, a inelegibilidade ocorre no território de
jurisdição do titular do cargo. [...]” NE: “[...] em se tratando de
governador, a jurisdição abrange todos os municípios do estado”.
(Res. no 21.437, de 7.8.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“Consulta [...]: ‘1. O cidadão A é casado com a irmã do cidadão B e
ambos residem no mesmo município. Em 2000, os cidadãos A e B
disputaram a eleição para prefeito de seu município, eleição essa que
foi vencida pelo cidadão A. 2. Em 2004, à luz da atual legislação, é
possível que o cidadão A seja candidato à reeleição. 3. Poderá o
cidadão B também apresentar sua candidatura a prefeito, muito
embora seja cunhado do cidadão A, de vez que já disputou com ele a
eleição anterior?’ Respondida afirmativamente desde que o prefeito
esteja apto à reeleição e se desincompatibilize seis meses antes do
certame eleitoral mencionado”.
(Res. no 21.354, de 27.2.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso contra expedição de diploma. Vereador. Cunhado do
prefeito reeleito. Parentesco por afinidade. Inelegibilidade. Art. 14, §
7o, da Constituição Federal. Preclusão. Não-ocorrência. Ação
rescisória. Não-aplicação. Interpretação teleológica da norma.
Impossibilidade. [...] 3. Conforme recente entendimento deste
Tribunal Superior (Recurso Ordinário no 592), não é possível conferir
interpretação teleológica à norma prevista no art. 14, § 7o, da
Constituição Federal, a que deve ser aplicada de forma objetiva,
independentemente das eventuais circunstâncias que envolvem o
parentesco. [...]”
(Ac. de 17.12.2002 no Ag no 3.632, rel. Min. Fernando Neves.)
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– Decorrente de união estável

“Registro. Candidato. Vereador. União estável. Irmã do prefeito.
Inelegibilidade. Art. 14, § 7o, da Constituição Federal. Incidência. 1.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a
união estável atrai a incidência da inelegibilidade prevista no art. 14,
§ 7o, da Constituição Federal. Nesse sentido: Res.-TSE no 21.367,
relator Ministro Luiz Carlos Madeira, de 1o.4.2003. 2. É inelegível
candidato que mantém relacionamento caracterizado como união
estável com a irmã do atual prefeito. [...]”
(Ac. de 21.10.2004 no REspe no 23.487, rel. Min. Caputo Bastos.)

NE: Manteve-se o indeferimento, por inelegibilidade em razão de
parentesco por afinidade em segundo grau, do registro de pré-
candidato a prefeito que mantinha união estável com a irmã de
prefeito reeleito. (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão
quanto ao tema.)
(Ac. de 29.9.2004 no AgRgREspe no 23.211, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Elegibilidade. Parentesco por afinidade (novo Código Civil).
Filho de companheira do chefe do Executivo Municipal. I – O filho da
companheira do chefe do Executivo Municipal poderá candidatar-se
ao cargo de vereador no mesmo território de jurisdição do titular,
desde que este se desincompatibilize seis meses antes do pleito. II –
Em havendo renúncia, nos seis meses antes do pleito, do titular do
Executivo Municipal que esteja no exercício do segundo mandato, o
filho da companheira poderá concorrer ao cargo de vereador”.
(Res. no 21.808, de 8.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Elegibilidade. Parente. Companheiro. Titular. Não é inelegível
filho(a) de companheiro(a) de prefeito(a) municipal, na circunscrição
correspondente ao município, desde que candidato a cargo diverso e
o titular se desincompatibilize seis meses antes do pleito; podendo
concorrer também ao mesmo cargo do titular, desde que este não
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tenha sido reeleito e se desincompatibilize do cargo de prefeito seis
meses antes do pleito”.
(Res. no 21.547, de 28.10.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Elegibilidade. Chefe do Poder Executivo. Art. 14, §§ 5o e 7o, da
Constituição Federal. I – Impossibilidade de o vice-prefeito que vive
“maritalmente” com irmã de prefeito reeleito se candidatar ao mesmo
cargo deste, por configurar hipótese vedada pelo art. 14, §§ 5o e 7o,
da Constituição Federal (precedentes/TSE). II – A jurisprudência
desta Corte se consolidou no sentido de impedir a perenização no
poder de membros de uma mesma família (Res.-TSE nos 21.493, rel.
Min. Carlos Madeira; 20.931/2001, rel. Min. Garcia Vieira; 21.421/
2003, de minha relatoria; e Ac. no 20.239/2002, rel. Min. Sepúlveda
Pertence) Consulta a que se responde negativamente”.
(Res. no 21.512, de 30.9.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Elegibilidade. Parentesco. Respondida nos seguintes termos: 1.
Os casos de inelegibilidade estão previstos na Constituição Federal e
na LC no 64/90. 2. É inelegível o irmão ou irmã daquele ou daquela
que mantém união estável com o prefeito ou prefeita”.
(Res. no 21.376, de 1o.4.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

– Decorrente de vínculo conjugal extinto

“Recurso extraordinário. Eleitoral. Registro de candidatura ao cargo
de prefeito. Eleições de 2004. Art. 14, § 7o da CF. Candidato
separado de fato da filha do então prefeito. Sentença de divórcio
proferida no curso do mandato do ex-sogro. Reconhecimento judicial
da separação de fato antes do período vedado. Interpretação
teleológica da regra de inelegibilidade. 1. A regra estabelecida no art.
14, § 7o da CF, iluminada pelos mais basilares princípios republicanos,
visa obstar o monopólio do poder político por grupos hegemônicos
ligados por laços familiares. Precedente. 2. Havendo a sentença
reconhecido a ocorrência da separação de fato em momento anterior
ao início do mandato do ex-sogro do recorrente, não há falar em
perenização no poder da mesma família (Consulta no 964/DF. Res.-
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TSE no 21.775, de minha relatoria). 3. Recurso extraordinário provido
para restabelecer o registro de candidatura”.
(Ac.-STF de 28.6.2005 no RE no 446.999-5, rel. Min. Ellen Gracie.)

“[...] Prefeito. Sucessão. Elegibilidade. Parentesco. Divórcio. Ex-
cônjuge. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença que
reconheceu a separação conjugal durante o mandato, permanece a
inelegibilidade até o fim do mandato do ex-cônjuge. Na hipótese de
ocorrer a sucessão antes de seis meses do pleito, o ex-cônjuge é
elegível para o cargo de vereador”. NE: Consulta sobre elegibilidade
de ex-cunhada de prefeito, divorciada do irmão deste, para
candidatura aos cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador.
(Res. no 21.814, de 8.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Elegibilidade. Parentesco. Divórcio seis meses antes do pleito.
Inelegibilidade. Precedentes. I – O TSE já assentou que a separação
de fato não afasta a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7o, da
Constituição Federal. II – Se a sentença de dissolução do casamento
transitar em julgado durante o mandato, persiste, para fins de
inelegibilidade, até o fim do mandato o vínculo de parentesco com o
ex-cônjuge, pois ‘[...] em algum momento do mandato existiu o
vínculo conjugal’. III – Para fins de inelegibilidade, o vínculo de
parentesco por afinidade na linha reta se extingue com a dissolução
do casamento, não se aplicando o disposto no § 2o do art. 1.595 do
Código Civil/2002 à questão de inelegibilidade. Todavia, há de
observar-se que, se a sentença de dissolução do casamento transitar
em julgado durante o mandato, persistente até o fim do mandato o
vínculo de parentesco por afinidade”. NE: Ex-marido de filha de
prefeito (genro).
(Res. no 21.798, de 3.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Prefeito. Terceiro mandato. Parentesco. Elegibilidade. Poder.
Executivo. Continuidade. Vedação. Reeleito o chefe do Poder
Executivo, é vedada sua elegibilidade para o mesmo cargo no pleito
seguinte, estendendo-se essa vedação a seus parentes”. NE:
Consulta sobre inelegibilidade de cônjuge supérstite (viúva) de filho
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de prefeito reeleito, tendo o falecimento ocorrido antes do primeiro
mandato.
(Res. no 21.785, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Reeleição. Cônjuge. Ex-prefeito. Renúncia. Primeiro mandato.
Elegibilidade. Ex-cunhado. Prefeito. Consulta respondida nos
seguintes termos: [...] b) ex-cunhado de atual prefeito, separado
judicialmente, é elegível para idêntico cargo, nas eleições 2004 – uma
vez que a dissolução da sociedade conjugal mantém o parentesco por
afinidade, desde que o titular do mandato executivo renuncie até seis
meses antes do pleito e esteja no exercício de seu primeiro mandato”.
(Res. no 21.779, de 27.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Elegibilidade. Eleição 2004. Mesma circunscrição. Nora, viúva, de
prefeita reeleita. Período subseqüente. Se o chefe do Poder
Executivo Municipal já se encontra no exercício do segundo mandato,
é inelegível para o mesmo cargo e para o cargo de vice-prefeito no
pleito subseqüente, estendendo-se esta vedação também a seus
parentes (CF, art. 14, §§ 5o e 7o). Elegibilidade a cargo diverso
(vereador), desde que haja desincompatibilização do titular do
Executivo Municipal até seis meses anteriores ao pleito.”
(Res. no 21.738, de 4.5.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Prefeito. Exercício de dois mandatos consecutivos. Dissolução
da sociedade conjugal. Ex-cunhado. Impossibilidade. 1. Se o chefe do
Poder Executivo já se elegeu por dois mandatos consecutivos, o
cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até segundo grau ou
por adoção, estão impedidos de concorrer ao mesmo cargo no pleito
subseqüente, inclusive nos casos em que a sociedade conjugal se
dissolve durante o mandato. 2. Consulta respondida negativamente.”
(Res. no 21.595, de 16.12.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“Consulta. Ex-genro divorciado da filha de prefeito em exercício do
primeiro mandato. Candidatura ao mesmo cargo na eleição
subseqüente. Possibilidade. Exigência de afastamento definitivo do
titular até seis meses antes do pleito. Precedentes: Res.-TSE
no 21.099 e Ac. no 3.043. Dissolução matrimonial. Sentença
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transitada em julgado no decorrer do mandato do chefe do Poder
Executivo. Manutenção do parentesco por afinidade. Incidência do
art. 14, § 7o, da Constituição Federal”. NE: A consulta formulada
refere-se a separação de fato há mais de quatro anos.
(Res. no 21.582, de 4.12.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Elegibilidade. Vereador. Cargo prefeito. Município. Ex-cunhado.
Atual prefeito reeleito. 1. Impossibilidade de candidatura de vereador
ao cargo de prefeito, na eleição imediatamente subseqüente, no
mesmo município em que seu ex-cunhado é prefeito, já reeleito, se a
separação ou divórcio ocorreu no exercício do atual mandato. 2.
Respondida negativamente”.
(Res. no 21.536, de 14.10.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

 Parentesco por consangüinidade

– Filho(a)

“[...] Elegibilidade. Filho de prefeito. Art. 14, § 7o, da Constituição
Federal. O filho do chefe do Poder Executivo só é elegível para o
mesmo cargo do titular quando este seja reelegível e tenha se
afastado até seis meses antes do pleito. [...]”
(Ac. de 25.10.2004 no REspe no 23.152, rel. Min. Caputo Bastos, red.
designado Min. Carlos Velloso.)

“[...] Inelegibilidade. Caracterização. Inexistência afastamento dentro
do prazo de seis meses antes da eleição. [...]” NE: Candidato a vice-
prefeito que é filho de prefeito, candidato à reeleição, que não se
afastou nos seis meses antes da eleição.
(Ac. de 31.8.2004 no AgRgREspe no 21.892, rel. Min. Luiz Carlos
Madeira.)

“[...] Prefeito reeleito que renuncia um ano antes do final do seu
mandato e muda de domicílio eleitoral. Candidatura do filho ao cargo
de prefeito. Impossibilidade. [...]”
(Res. no 21.694, de 30.3.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)



JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS112

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

“[...] Filho de prefeito. Candidato a vereador. Inelegível sem a
desincompatibilização do pai seis meses antes do pleito”.
(Res. no 21.533, de 14.10.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Elegibilidade. Chefe do Poder Executivo. Art. 14, §§ 5o e 7o, da
Constituição Federal (precedentes/TSE). [...] 2. São elegíveis, nos
termos do art. 14, § 7o, da Constituição Federal, cônjuge e parentes,
para cargo diverso, no território de jurisdição do titular da chefia do
Executivo, desde que este se desincompatibilize nos seis meses
anteriores ao pleito. [...]” NE: Consulta sobre a possibilidade de filho
de prefeito, reeleito ou não, ser candidato a vereador.
(Res. no 21.508, de 25.9.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Candidatura de filho de prefeito reeleito ao mesmo cargo do pai
na mesma jurisdição. Impossibilidade. Filho de prefeito reeleito não
pode candidatar-se ao cargo de prefeito na jurisdição do pai, ainda
que este haja renunciado tempestivamente. Precedentes”.
(Res. no 21.479, de 2.9.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“[...] Elegibilidade. Filho do titular do Poder Executivo reeleito.
Afastamento durante o exercício do mandato. Possibilidade de
concorrer a cargo diverso. CF, art. 14, § 7o. 1. É elegível filho do
titular do Poder Executivo reeleito a cargo diverso na mesma
jurisdição, desde que este se afaste até seis meses anteriores às
eleições. 2. Consulta respondida afirmativamente”. NE: Candidatura
ao cargo de vereador.
(Res. no 21.471, de 21.8.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Prefeito reeleito nas eleições de 2000. Lançamento da
candidatura do filho para o cargo de vice-prefeito do mesmo
município. Impossibilidade, em face de a eleição deste consubstanciar
um terceiro mandato. Vedação constitucional (art. 14, § 5o). [...] O
prefeito reeleito no ano de 2000 não poderá lançar o filho como
candidato ao cargo de vice-prefeito do mesmo município, no pleito de
2004, de vez que a eventual eleição deste consubstanciaria, em
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verdade, um terceiro mandato, o que é vedado pelo art. 14, § 5o, da
Constituição Federal. [...]”
(Res. no 21.445, de 12.8.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“[...] Prefeito reeleito nas eleições de 2000. Lançamento da
candidatura da filha, no exercício do mandato de deputada estadual,
para o cargo de prefeito do mesmo município. Impossibilidade, em
face de a eleição desta consubstanciar um terceiro mandato.
Vedação constitucional (art. 14, § 5o). [...] O prefeito reeleito no ano
de 2000 não poderá lançar a filha, presentemente no exercício do
mandato de deputada estadual, como candidata ao cargo de prefeito
do mesmo município, no pleito de 2004, de vez que a eventual eleição
deste consubstanciaria, em verdade, um terceiro mandato, o que é
vedado pelo art. 14, § 5o, da Constituição Federal. [...]”
(Res. no 21.443, de 12.8.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“[...] Prefeito municipal reeleito. Renúncia. Candidatura. Vice-
prefeito. Filho. Pleito imediatamente subseqüente. Impossibilidade. 1.
Filho de ex-prefeito reeleito que renuncia ao cargo não poderá
candidatar-se a vice-prefeito do mesmo município na eleição
subseqüente. 2. Consulta respondida negativamente”.
(Res. no 21.436, de 7.8.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Prefeito municipal que, reeleito, se desincompatibiliza antes do
término de seu mandato. Possibilidade de seu filho ser candidato a
vice-prefeito em outro município. Consulta respondida
positivamente”.
(Res. no 21.429, de 5.8.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Elegibilidade. Chefe do Poder Executivo. Art. 14, §§ 5o e 7o, da
Constituição Federal. [...] II – A jurisprudência desta Corte se
consolidou no sentido de impedir a perenização no poder de membros
de uma mesma família (Res. nos 20.931/2001, Min. Garcia Vieira; e
21.415/2003, rel. Min. Fernando Neves)”. NE: Consulta: “3. Prefeito
(pai) e vice (filho) elegem-se em 1996 e se reelegem em 2000. Pai
(prefeito) renunciando um (1) ano antes do pleito, e vice (filho)
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assumindo o cargo de prefeito, pode este candidatar-se ao cargo de
titular do Executivo Municipal em 2004? 4. Parente até 2o grau de
prefeito reeleito que renuncia 6 (seis) meses antes do próximo pleito,
pode ser candidato a vice do prefeito que assume?”.
(Res. no 21.421, de 26.6.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Prefeito municipal que, reeleito, renuncia seis meses antes do
término de seu mandato. Impossibilidade de seu filho ser candidato ao
mesmo cargo. Consulta respondida negativamente”.
(Res. no 21.415, de 24.6.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“Consulta. Filha de prefeito reeleito. Deputada estadual. Candidatura
ao mesmo cargo do pai naquela jurisdição. Impossibilidade.
Inadmissível à filha, deputada estadual, reeleita, concorrer ao cargo
de prefeito municipal na jurisdição em que o pai é prefeito reeleito”.
(Res. no 21.322, de 17.12.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

– Irmão(ã)

“[...] Irmão de governador reeleito candidato ao cargo de governador
na mesma jurisdição. Impossibilidade. Irmão de governador reeleito
não se pode candidatar ao cargo de governador na jurisdição do
irmão, ante a vedação ao exercício de três mandatos consecutivos
por membros da mesma família (art. 14, § 7o, da CF). A
desincompatibilização não afasta a proibição constitucional.
Precedentes”.
(Res. no 21.960, de 23.11.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Elegibilidade. Irmão de prefeito reeleito. Presidente da Câmara
Municipal. Sucessor/substituto de titular do Executivo Municipal.
Cargo de prefeito. Período subseqüente. 1. Se o chefe do Poder
Executivo já se encontra no exercício do segundo mandato, fica
vedada sua elegibilidade para o mesmo cargo no pleito seguinte,
estendendo-se esta vedação também a seus parentes (CF, art. 14, §§
5o e 7o). 2. Respondida negativamente”.
(Res. no 21.557, de 6.11.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“[...] Prefeito. Exercício de dois mandatos consecutivos. Reeleição.
Impossibilidade. Inelegibilidade. Cônjuge ou parente consangüíneo.
[...] 2. Não sendo possível ao prefeito concorrer à nova eleição, em
face da vedação contida no § 5o do art. 14 da Constituição Federal,
seu irmão não poderá candidatar-se a idêntico cargo, nos termos do
que determina o § 7o desse mesmo dispositivo legal. [...]”
(Res. no 21.529, de 9.10.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“Consulta. Possibilidade de irmãos, ocupantes dos cargos de prefeito
e vice-prefeito do mesmo município, candidatarem-se a estes cargos
no pleito subseqüente, a teor do art. 14, § 5o, da Constituição Federal,
que disciplina a hipótese de reeleição. Tendo A renunciado ao cargo de
prefeito, sucedendo-o seu irmão B, poderá A candidatar-se à
titularidade da Prefeitura, nas eleições seguintes, desde que B
renuncie ao cargo até seis meses antes do pleito. Consulta respondida
afirmativamente”.
(Res. no 21.499, de 16.9.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“[...] Prefeito eleito. Renúncia um ano antes do pleito. Eleição da
irmã para o mesmo cargo. Possibilidade. Domicílio do prefeito após a
renúncia. Fato irrelevante”.
(Res. no 21.462, de 19.8.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] 1. O irmão do governador de um estado não pode candidatar-se
a prefeito ou vice-prefeito da capital daquele estado, salvo se o irmão
governador se desincompatibilizar do cargo até seis meses anteriores
ao pleito. [...]”
(Res. no 21.440, de 7.8.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

– Pai

“[...] Reeleição. Parentesco em primeiro grau. Sucessão no cargo.
Inelegibilidade. Constituição Federal, art. 14, §§ 5o e 7o e sua
ressalva final. 1. Se filho e pai são eleitos e reeleitos prefeito e vice-
prefeito municipal para o pleito que se seguir à reeleição, o pai estará
inelegível para o cargo de prefeito, ainda que, nos meses anteriores a
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tal pleito, houver sucedido o filho que renunciara a seu mandato. 2. O
parente em primeiro grau do titular do cargo de prefeito municipal é
inelegível no território da jurisdição de tal prefeito. [...]”
(Ac. de 6.6.2006 no REspe no 25.336, rel. Min. Caputo Bastos, red.
designado Min. Gerardo Grossi.)

– Primo(a), tio(a) e sobrinho(a)

“Eleitoral. Consulta. Elegibilidade. Chefe do Poder Executivo.
Parentesco consangüíneo. Art. 14, § 7o, da Constituição Federal. Não
há vedação legal a impedir que sobrinho ou primo de prefeito eleito
em 1996 e reeleito em 2000 se candidate ao cargo de chefe do
Executivo Municipal em 2004 (precedentes/TSE). Consulta a que se
responde positivamente”.
(Res. no 21.523, de 7.10.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Inelegibilidade. A primeira indagação trata de tio que é parente
em terceiro grau e primo em quarto grau. Não incide, portanto, a
vedação imposta pelo art. 14, § 7o, da Constituição Federal. [...]”
(Res. no 18.173, de 21.5.92, rel. Min. José Cândido.)

“[...] Inelegibilidade. Parentesco consangüíneo. Não incidência de
vedação imposta pelo art. 14, § 7o da CF. Sobrinho é parente em
terceiro grau”.
(Res. no 17.784, de 17.12.91, rel. Min. Vilas Boas.)

Ressalva

“[...] Inelegibilidade superveniente. Parentesco. Configuração. [...]” NE:
Inelegibilidade superveniente de candidato eleito prefeito, irmão da
presidente da Câmara Municipal que, com a renúncia do prefeito e do vice-
prefeito, assumiu a chefia do Poder Executivo a menos de dois meses das
eleições; embora esse candidato a prefeito tivesse sido eleito indiretamente
pela Câmara Municipal para assumir a Prefeitura e completar o mandato, o
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TRE não aplicou a ressalva relativa à candidatura à reeleição pelo fato de
isso ter ocorrido depois do surgimento da inelegibilidade por parentesco.
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe no 26.005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Reeleição. Parentesco em primeiro grau. Sucessão no cargo.
Inelegibilidade. Constituição Federal, art. 14, §§ 5o e 7o e sua ressalva final.
[...] 3. A ressalva constante do § 7o do art. 14 da CF “salvo se já titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição”, considerada a data em que foi
posta na Constituição, 5 de outubro de 1988, só pode se referir à reeleição
de senadores, deputados federais e estaduais e vereadores, dado que
naquela data não havia reeleição para cargos do Poder Executivo, instituída
que foi esta em 4 de junho de 1997, pela EC no 16. [...]”
(Ac. de 6.6.2006 no REspe no 25.336, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado
Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Vereador. Reeleição. Irmã. Prefeito. Desincompatibilização.
Desnecessidade. [...]” NE: Incidência da ressalva à inelegibilidade por
parentesco de irmã de prefeito reeleito que não se afastou do cargo seis
meses antes da eleição, por ser vereadora candidata à reeleição”.
(Ac. de 5.10.2004 no AgRgREspe no 23.767, rel. Min. Carlos Velloso.)

NE: “No acórdão está claro que, no caso, cabia ao autor, na interposição do
recurso contra expedição de diploma, provar o grau de parentesco do
candidato com a então chefe do Poder Executivo, que não se afastou do
cargo nos seis meses antes do pleito. Como foi feito. A prova da condição
de ser o ora embargante candidato à reeleição, o que afastaria a
inelegibilidade constitucional, caberia ao réu”. (Ementa não transcrita por
não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 22.6.2004 nos EDclAg no 4.525, rel. Min. Peçanha Martins.)

União estável

 Companheiro(a)

“[...] Hipótese em que a sentença e o acórdão recorrido concluíram pela
existência de união estável entre a candidata e o atual prefeito reeleito, que
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não se afastou nos seis meses anteriores ao pleito. Impossibilidade de
reexame de prova em sede de recurso especial. [...]”
(Ac. de 13.10.2004 no AgRgREspe no 24.417, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Registro. Candidato. Prefeito. Parentesco. Alegação. União estável.
Descaracterização. [...] Mérito. Exigência. Comprovação. Relacionamento
estável. Configuração. Inelegibilidade. Impossibilidade. Caracterização.
União. Finalidade. Eleitoral. Hipótese. Alegação. Notoriedade. Fato.
Circunstância. Autos. Seminotoriedade. Improcedência. [...] 4. O
relacionamento afetivo passível de reflexos na elegibilidade do candidato é
aquele de natureza estável, ainda que não se lhe atribua conotações próprias
do Direito Civil, em face da diversidade de tratamento de tal situação na
esfera do Direito Eleitoral. 5. O simples ouvir falar, ou a alegação de
notoriedade do relacionamento, não é bastante a considerar a inelegibilidade
de candidato. [...]” NE: Alegação de que candidato a prefeito seria
inelegível, pois manteria união estável com a prefeita.
(Ac. de 30.9.2004 no REspe no 23.471, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Casamento religioso equiparado ao civil, segundo o novo Código Civil
Brasileiro. Esposa inelegível. Marido já reeleito. Com o advento do novo
Código Civil, a esposa casada eclesiasticamente é equiparada à esposa
casada civilmente. Está caracterizada a inelegibilidade pelo fato de o marido
já ser prefeito reeleito”.
(Res. no 21.370, de 25.3.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

 Ex-companheiro(a)

“[...] Elegibilidade. Executivo Municipal. Titular. Ex-companheira. [...] 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 prefeito, porque, em algum momento do mandato, existiu o
parentesco. [...]”
(Res. n o 21.615, de 10.2.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)
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União homoafetiva

“[...] Candidata ao cargo de prefeito. Relação estável homossexual com a
prefeita reeleita do município. Inelegibilidade. Art. 14, § 7o, da Constituição
Federal. Os sujeitos de uma relação estável homossexual, à semelhança do
que ocorre com os de relação estável, de concubinato e de casamento,
submetem-se à regra de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7o, da
Constituição Federal. [...]”
(Ac. de 1o.10.2004 no REspe no 24.564, rel. Min. Gilmar Mendes.)
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INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO –
DIRIGENTE

Generalidades

“[...] Estabelecimento de crédito. Cargo de direção. Inelegibilidade.
Inconstitucionalidade. Inexistência. [...] A teor da jurisprudência o art. 1o, I,
i, da LC no 64/90, que não padece de inconstitucionalidade. Demonstrada a
falsidade da assinatura que vinculava o recorrente ao processo de
liquidação extrajudicial e à inelegibilidade, dá-se provimento ao recurso”.
NE: Ex-membro do conselho de administração da Caixa Geral S/A,
desligado a pedido. Trecho do voto do relator: “No caso, a controvérsia
restringe-se à alegação de que a LC no 64/90 criou um caso de
inelegibilidade sem fixação do prazo de duração. [...] O término da
inelegibilidade ali prevista condiciona-se à exoneração de qualquer
responsabilidade do detentor de cargo ou função de direção, declarada pela
autoridade competente para a liquidação judicial ou extrajudicial. Uma vez
afastada a responsabilidade, o cidadão se torna elegível. A teor da
jurisprudência, a Lei Complementar no 64/90 é compatível com o nosso
sistema constitucional”.
(Ac. de 1o.10.2004 no REspe no 22.739, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Administração. Estabelecimento de crédito doze meses antes da
decretação da falência. Incidência do art. 1o, I, i, LC no 64/90.
Desconsideração. Transformação. Objeto social da empresa.
Caracterização de fraude. Eficácia imediata da decisão. A mudança
fraudulenta do objeto social da empresa não descaracteriza a natureza de
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estabelecimento de crédito. [...]” NE: Candidato ao cargo de prefeito que
foi sócio-administrador de estabelecimento de crédito e financeiro nos doze
meses anteriores à decretação da falência. Trecho do voto do relator: “No
caso, a inelegibilidade foi determinada com base na decretação de falência,
da qual a liquidação faz parte na fase satisfativa, das empresas dos
estabelecimentos de crédito do grupo [...], tendo sido desconsiderada a
transformação da distribuidora de títulos e valores mobiliários em consultoria
financeira, comprovadamente dirigida pelo recorrente porque considerada
fraudulenta”.
(Ac. de 27.9.2004 no REspe no 23.477, rel. Min. Carlos Velloso.)



JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS122

NACIONALIDADE

Português com igualdade de direitos

“[...] Português com igualdade de direitos. Registro deferido pela Corte
Regional. Condição de elegibilidade. [...] No momento do alistamento
eleitoral, o português deve comprovar a condição de igualdade.
Possibilidade de questionamento, a qualquer tempo, se verificado vício ou
irregularidade na condição de igualdade de português. [...]”
(Ac. de 29.9.2006 no RO no 1.122, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“[...] Condição de elegibilidade. Não-comprovação. Português. Igualdade
de direitos. [...]” NE: Trecho do parecer do Ministério Público, adotado pelo
relator: “[...] o fato do recorrente ter disputado o cargo de vereador nas
eleições de 2004 não o exime de demonstrar sua condição de português
com igualdade de direitos, a qual deveria ter sido comprovada com a juntada
da portaria expedida pelo Ministério da Justiça. [...]”
(Ac. de 28.9.2006 no REspe no 26.583, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)
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PERDA DE MANDATO ELETIVO

Mandato executivo

“[...] Inelegibilidade. Cassação de mandato. Renúncia. No campo eleitoral,
não se pode apreciar o ato da Câmara de Vereadores mediante o qual se
desprezou a renúncia do titular do Executivo, caminhando-se para a
cassação. O tema há de ser elucidado na Justiça Comum, não cabendo, no
âmbito eleitoral, ignorar o ato da Câmara, potencializando-se a renúncia
formalizada”. NE: Incidência da inelegibilidade prevista na LC no 64/90,
art. 1o, I, c, a prefeito cujo mandato, ao qual renunciara, foi cassado pela
Câmara Municipal.
(Ac. de 19.10.2006 nos EDclRO no 1.247, rel. Min. Marco Aurélio.)

“[...] Cassação de mandato. Art. 1o, I, c, da Lei Complementar no 64/90.
Candidato que teve seu mandato cassado, mas que obteve, na Justiça
Comum, decisão que concedeu tutela antecipada para suspender os efeitos
do decreto legislativo e que determinou seu retorno ao cargo de prefeito.
Inelegibilidade suspensa. [...]”
(Ac. de 2.10.2004 no REspe no 24.402, rel. Min. Gilmar Mendes.)

Mandato legislativo

“[...] Inelegibilidade. Art. 1o, I, b, da LC no 64/90. Afastamento.
Impossibilidade. Trânsito em julgado. Ausência. [...]” NE: Não-afastamento
da inelegibilidade em razão da cassação do mandato de vereador pela
Câmara Municipal, sem notícia de trânsito em julgado de sentença
anulatória.
(Ac. de 11.10.2004 no AgRgREspe no 24.195, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“[...] Inelegibilidade. Art. 1o, I, b, da Lei Complementar no 64/90. Pretensão.
Aplicação. Analogia. Súmula-TSE no 1. Impossibilidade. 1. A Súmula-TSE
no 1 só cuidou de fixar o marco temporal para propositura da ação
desconstitutiva no que diz respeito à aplicação da alínea g do inciso I do
art. 1o da Lei Complementar no 64/90, não se aplicando ao caso em exame,
que trata da alínea b do mesmo inciso. [...]” NE: Candidato a prefeito cujo
mandato de vereador foi cassado pela Câmara Municipal.
(Ac. de 4.10.2004 no AgRgREspe no 22.112, rel. Min. Caputo Bastos.)

NE: “[...] a interposição de ação contra a decisão legislativa que cassou o
mandato não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1o, I, b, da Lei
Complementar no 64/90. À hipótese não se aplica o disposto na Súmula-
TSE no 1, como requer o agravante, pois essa encontra respaldo no texto da
alínea g do inciso I do art. 1o da LC no 64/90”. (Ementa não transcrita por
não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 28.9.2004 no AgRgREspe no 23.322, rel. Min. Peçanha Martins.)
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REJEIÇÃO DE CONTAS

Generalidades

“[...] Rejeição de contas. [...] Súmula-TSE no 1. Exegese. [...] 3. A norma
contida no art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90, comporta exegese
conforme o Código de Processo Civil, uma vez que não se trata de tema de
ordem constitucional, e, sim, infraconstitucional”.
(Ac. de 23.11.2006 no AgRgRO no 1.164, rel. Min. Cezar Peluso.)

“[...] 3. Não há usurpação de competência do Poder Legislativo quando
este Tribunal der interpretação aos dispositivos legais eleitorais. 4. O pleno
exercício dos direitos políticos não se apresenta de forma absoluta sobre o
princípio da moralidade. A própria Constituição traz exceções, bem como
autoriza a edição de leis com outras hipóteses. [...]”
(Ac. de 31.10.2006 nos EDclRO no 965, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Recurso contra expedição de diploma. Prefeito. Rejeição de contas.
Decisão irrecorrível. Anterioridade. Eleição. Inexistência. [...]” NE: “A teor
do que disciplina o art. 1o, I, g, da LC no 64/90 e conforme mais recente
orientação da jurisprudência do TSE sobre o referido dispositivo (RO
no 912/RR), exige-se três requisitos simultâneos para a verificação da
inelegibilidade [...] No caso, não ficou demonstrado um dos requisitos, qual
seja, em momento anterior à eleição não havia decisão irrecorrível do órgão
competente, o que só pode ser aferido após a publicação da decisão pela
Corte de Contas, que por sua vez se deu em 3.11.2004, depois, portanto, da
realização das eleições”.
(Ac. de 5.10.2006 no REspe no 25.648, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)
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“[...] Rejeição de contas pelo Tribunal de Contas Estadual. Indeferimento.
1. O postulado da moralidade pública tem por objetivo proteger o Estado
democrático de direito. 2. A interpretação contemporânea da legislação
eleitoral deve ser voltada para homenagear a vontade expressa na
Constituição de que, no trato das verbas públicas, há de se ter
comportamento incensurável. [...]”
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 1.153, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Recurso contra expedição de diploma. Prefeito. Art. 262, I, CE.
Contas. Rejeição. Inelegibilidade infraconstitucional. Superveniente.
Inexistência. Preclusão. A rejeição de contas deve ser argüida em
impugnação de registro de candidatura, sob pena de preclusão. O
conhecimento da inelegibilidade prevista no art. 1o, I, g, da LC no 64/90 não
se dá com a propositura da ação desconstitutiva da ação que rejeitara as
contas, mas com a própria decisão de rejeição. [...]”
(Ac. de 11.4.2006 no AgRgAg no 6.735, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Rejeição de contas. Aplicação da Súmula-TSE no 1. [...]” NE: “O
Tribunal, por maioria, rejeitou a argüição incidente da inconstitucionalidade
da cláusula de suspensão de inelegibilidade da alínea g, do art. 1o, I, da Lei
Complementar no 64/90. [...]”
(Ac. de 16.9.2004 no REspe no 21.760, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo
sentido o Ac. de 11.10.2004 no AgRgREspe no 24.475, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“[...] Gestor de fundo municipal. Função pública. Alínea g do inciso I do art.
1o da LC no 64/90. [...]” NE: “[...] o embargante afirma que a alínea g do
inciso I do art. 1o da LC 64/90 somente se refere a cargo público, razão
pela qual não o atingiria, já que ele não foi prefeito, mas simples gestor de
fundo municipal de saúde. Entretanto, o dispositivo legal se refere não
somente a cargo, mas a função pública. Assim, não procede a alegada
contradição”.
(Ac. de 12.9.2002 nos EDclRO no 611, rel. Min. Fernando Neves.)
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Ação judicial

 Generalidades

“[...] 2. Não existe omissão quando esta Corte entende ser a Justiça
Comum (estadual ou federal) a competente para apreciar ação
desconstitutiva ou anulatória de decisão de Corte de Contas. [...]”
(Ac. de 31.10.2006 nos EDclRO no 965, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Prestação de contas. Ação anulatória. Idoneidade. Não-comprovação.
Ajuizamento posterior à impugnação. 1. O ajuizamento de ação anulatória
do julgamento do Tribunal de Contas da União após a impugnação não
afasta a inelegibilidade do art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. [...]”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.016, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“[...] Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da LC no 64/90. Prefeito. Rejeição de
contas. [...]” NE: Alegação da existência de fatos novos consistentes na
propositura de ação anulatória e do recolhimento ao Erário dos valores
determinados no julgamento pelo Tribunal de Contas. Trecho do voto do
relator: “Como bem posto no parecer ministerial, esses fatos nada influem
no caso em exame. O recolhimento ao Erário não afasta a inelegibilidade.
[...] O mesmo se dá com a ação desconstitutiva, e, quanto a esta, não é
necessário sequer examiná-la à luz dos recentes julgados deste Tribunal,
quanto à aplicação do Enunciado no 1 de sua súmula, pois somente foi
proposta após a impugnação ao pedido de registro”.
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.053, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] 2. Cidadão que pretende ver o seu nome registrado para concorrer às
eleições ao cargo de deputado estadual, tendo contra si a rejeição de suas
contas referentes ao cargo de prefeito, exercícios de 2000 e 2001, por
decisão da Câmara Municipal. 3. Aplicação, de modo absoluto, do princípio
da moralidade pública. 4. Inteligência do art. 1o, I, g, da LC no 64/90. 5. [...]
Indeferimento do pedido de registro que se mantém”. NE: Trecho do voto
condutor no TRE, cujas razões foram adotadas no voto do relator: “[...] não
há nenhuma ação em desfavor da Câmara Municipal ajuizada pelo
requerente sobre a desaprovação das contas em apreço [...]. Logo, não há
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questão sub judice que poderia afastar a incidência do art. 1o, I, g, da LC
no 64/90”.
(Ac. de 14.9.2006 no REspe no 26.659, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Lei Complementar no 64/90. [...] 2. ‘Um candidato com oito
condenações por contas rejeitadas no Tribunal de Contas não pode se
apresentar perante o eleitorado. Se a intenção é moralizar as eleições, um
candidato desses não pode concorrer’ (trecho do acórdão recorrido).
3. Ausência de ação judicial questionando as condenações impostas pelo
Tribunal de Contas. 4. Homenagem ao postulado de moralidade pública.
Interpretação absoluta de seus objetivos. 5. Os princípios explícitos e
implícitos consagrados na CF/88 sobrepõem-se às mensagens literais de
texto legislado. [...]”
(Ac. de 14.9.2006 no REspe no 26.549, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Contas de responsabilidade do ex-prefeito rejeitadas pelo Poder
Legislativo Municipal. Ausência de ação anulatória. [...] 2. Inexiste nos
autos prova de que o recorrente ajuizou ação anulatória que visa a
desconstituir os decretos-legislativos que rejeitaram as contas de
responsabilidade do ex-prefeito, o que acarreta a inelegibilidade da alínea g
do inciso I do art. 1o da Lei Complementar no 64/90. [...]”
(Ac. de 14.9.2006 no AgRgREspe no 26.316, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“[...] Contas rejeitadas no Tribunal de Contas do Estado. Fundef.
Insanabilidade configurada. Ação anulatória ajuizada após a impugnação ao
registro. 1. Este Superior Eleitoral assentou que a mera propositura da ação
anulatória – mesmo antes da impugnação ao registro – que visa a
desconstituir decisão do Tribunal de Contas não suspende, por si só, a
cláusula de inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1o da Lei
Complementar no 64/90. No caso, a ação foi ajuizada após a impugnação do
registro. [...]”
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 930, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“[...] Condenação. Ação popular. Ressarcimento. Erário. Vida pregressa.
Inelegibilidade. Ausência. Aplicação. Súmula-TSE no 13. Suspensão.
Direitos políticos. Efeitos automáticos. Impossibilidade. Ação popular. Ação
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de improbidade administrativa. Institutos diversos. Não-incidência. Art. 1o,
inciso I, alínea h, da LC no 64/90. Necessidade. Finalidade eleitoral. Art. 1o,
inciso I, alínea g, da LC no 64/90. Não-caracterização. [...] 6. A ação
popular não é pressuposto da inelegibilidade descrita no art. 1o, inciso I,
alínea g, da LC no 64/90. [...]” NE: Alegação de que a condenação em ação
popular por malversação de verbas públicas seria suficiente para atrair a
incidência da inelegibilidade prevista na LC no 64/90, art. 1o, I, g.
(Ac. de 22.9.2004 no REspe no 23.347, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Inelegibilidade. Rejeição de contas. Prefeito. Propositura. Ação
judicial. Tribunal de Contas. Impropriedade. Órgão competente. Câmara
Municipal. Julgamento. Prestação de contas. Súmula-TSE no 1. Não-
abrangência. [...] 2. A ação judicial desconstitutiva da rejeição de contas,
quando proposta contra o parecer do Tribunal de Contas, não tem o condão
de afastar a inelegibilidade prevista no art. 1o, inciso I, alínea g, da LC
no 64/90. Não-ocorrência da suspensão da inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 18.9.2004 no REspe no 23.235, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Prefeito. Rejeição de contas. Decisão do Tribunal de Contas da União.
Ação desconstitutiva. Inelegibilidade. Suspensão. Trânsito em julgado da
demanda. Propositura. Ação ordinária. Cassação de mandato eletivo.
Ausência. Previsão jurídica. 1. Não há como se admitir ilimitado exercício
do direito de ação na Justiça Eleitoral porque isso implicaria a insegurança
dos pleitos, comprometendo o processo eleitoral como um todo, também
regido por normas constitucionais, que atendem ao interesse público, daí
decorrendo a tipicidade dos meios de impugnação que vigora nesta Justiça
Especializada. [...]”. NE: Propositura de “ação de cessação de suspensão
de inelegibilidade c.c. pedido de afastamento e extinção de mandato eletivo”
contra prefeito, sob alegação de que este estaria inelegível por terem sido
julgadas improcedentes as ações que objetivavam desconstituir acórdãos do
TCU que rejeitaram suas contas, por decisões transitadas em julgado.
(Ac. de 3.6.2004 no AgRgAg no 4.598, rel. Min. Fernando Neves.)

 Ação anulatória de débito

“[...] Rejeição de contas. Tribunal de Contas do Município. Não-incidência
do Enunciado no 1 da súmula do TSE. Não-ajuizamento de ação
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desconstitutiva. Inscrição na dívida ativa. Ação contra o município.
Aplicação do art. 1o, I, g, da LC no 64/90. [...]” NE: Ação judicial proposta
contra o município, e não contra o Tribunal de Contas, atacando a
constituição e a inscrição do débito decorrente da rejeição de contas na
dívida ativa.
(Ac. de 19.10.2004 no REspe no 22.704, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

 Ação civil pública

“[...] Rejeição de contas. Insanabilidade. Caracterização. Recurso
desprovido. Ação civil pública não busca desconstituir o ato de rejeição das
contas, mas, ‘[...] na defesa do patrimônio público, o ressarcimento dos
prejuízos causados com a administração danosa do mau administrador,
espelhados nos atos que determinaram a rejeição de suas contas’
(precedente: REspe no 16.549/PR, rel. Min. Garcia Vieira, publicado na
sessão de 19.9.2000)”.
(Ac. de 26.8.2004 no REspe no 22.018, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Ação declaratória de elegibilidade

“[...] Rejeição de contas. Ação declaratória de elegibilidade na Justiça
Comum. Inadequação para os fins da Súmula-TSE no 1. [...] 3. No caso
concreto, a ação declaratória de elegibilidade manejada, além de inexistir no
universo jurídico e de estar dirigida a órgão incompetente (art. 87 do Código
de Processo Civil), não se confunde com a ação desconstitutiva (Súmula-
TSE no 1) das contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União e da
Câmara Municipal de Pinheiro/MA. [...]”
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 952, rel. Min. José Delgado.)

 Ação rescisória

“[...] Candidato com contas rejeitadas. Ação desconstitutiva julgada
improcedente. Ação rescisória julgada procedente antes das eleições, mas sem
trânsito em julgado. Tutela antecipada concedida para suspender os efeitos do
acórdão rescindendo. Hipótese na qual, em face da peculiaridade do caso,
aplica-se a exceção do art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. [...]”
(Ac. de 1o.10.2004 no REspe no 22.776, rel. Min. Gilmar Mendes.)
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“[...] Recurso contra a expedição de diploma. Alegação de existência de
fato superveniente à decisão do TSE: não cabimento. [...]” NE: Alegação
da existência de fato superveniente, qual seja, a concessão de liminar em
ação rescisória perante o Tribunal de Justiça visando rescindir acórdão que
julgou extinta ação anulatória de decisão que rejeitou contas. Trecho do voto
do relator: “Ainda que assim não fosse, a propositura de ação rescisória não
tem o condão de suspender a inelegibilidade decorrente da rejeição de
contas. Ademais, a ação foi ajuizada [...] posteriormente à interposição do
recurso contra a expedição de diploma. [...]”
(Ac. de 22.10.98 nos EDclEDclREspe no 15.107, rel. Min. Eduardo Alckmin; no
mesmo sentido, quanto à ineficácia da ação rescisória, o Ac. de 19.12.2002 no
AgRgAgRgREspe no 20.091, rel. Min. Ellen Gracie.)

 Assistência

“[...] Rejeição de contas. TCU. Convênio. Ação desconstitutiva.
Assistência litisconsorcial. Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, LC no 64/90.
Incidência da Súmula-TSE no 1. Critério temporal. A ação desconstitutiva só
aproveita ao assistente litisconsorcial quando este ingressa na ação antes da
impugnação ao seu registro de candidatura. [...]” NE: A partir do acórdão
de 24.8.2006 no RO no 912, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, exige-se a
obtenção de provimento judicial cautelar ou tutela antecipada na ação
desconstitutiva.
(Ac. de 1o.10.2004 no REspe no 24.458, rel. Min. Carlos Velloso.)

 Embargos à execução

NE: Mantém decisão monocrática no sentido de que a oposição de
embargos à execução não afasta a inelegibilidade por rejeição de contas.
(Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 19.10.2004 no AgRgREspe no 23.806, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

NE: Alegação de que a oposição de embargos à execução da multa imposta
pelo TCU suspenderia a inelegibilidade por rejeição de contas. Trecho do
voto do relator: “A questão dos embargos de execução foi apreciada e
rechaçada, não servindo para afastar a incidência do art. 1o, I, g, da LC
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no 64/90”. (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao
tema.)
(Ac. de 13.10.2004 no AgRgREspe no 24.434, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

 Exame da idoneidade

“[...] 1. O TSE deve analisar a idoneidade da ação desconstitutiva ajuizada
pelo candidato. Tal juízo é complementar ao permissivo posto na Súmula-
TSE no 1. 2. Não basta que o candidato ajuíze, na Justiça Comum, a ação
desconstitutiva. Deve-se perquirir, na esfera eleitoral, se a pretensão
formulada é idônea a afastar a rejeição de contas. [...]”
(Ac. de 21.9.2006 no RO no 1.065, rel. Min. José Delgado; no mesmo sentido o Ac.
de 14.9.2006 no RO no 952, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição de contas. Ação anulatória. Burla. Inaplicabilidade do
Enunciado no 1 da súmula do TSE. Recurso desprovido. A análise da
idoneidade da ação anulatória é complementar e integrativa à aplicação da
ressalva contida no Enunciado no 1 da súmula do TSE, pois a Justiça
Eleitoral tem o poder-dever de velar pela aplicação dos preceitos
constitucionais de proteção à probidade administrativa e à moralidade para o
exercício do mandato (art. 14, § 9o, CF/88). [...]”
(Ac. de 24.8.2006 no RO no 912, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; no mesmo sentido o
Ac. de 29.8.2006 no RO no 931, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; o Ac. de 25.9.2006
no AgRgRO no 975, rel. Min. Gerardo Grossi; e o Ac. de 25.9.2006 no AgRgRO
no 1.066, rel. Min. Gerardo Grossi.)

 Provimento judicial cautelar ou antecipatório

“[...] Comprovado – mesmo depois de realizadas as eleições, às quais o
candidato concorreu por decisão desta Corte – que tal candidato obteve
decisão liminar, dada por juiz competente, que suspendia os efeitos de seu
julgamento pela Câmara de Vereadores, acolhem-se os embargos
declaratórios, tão-só, para complementar o acórdão. [...]” NE: O TSE
deferira o registro do candidato com base em certidão que apontava
erroneamente a obtenção de liminar suspendendo os efeitos das decisões do
Tribunal de Contas e da Câmara Municipal; no curso dos embargos de
declaração, viu-se que a liminar abrangia apenas a decisão do Tribunal de
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Contas, vindo o candidato a obter, após as eleições, liminar que cobria
também o julgamento da Câmara Municipal.
(Ac. de 5.12.2006 nos EDclREspe no 26.640, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] 1. Conforme evolução jurisprudencial ocorrida no âmbito do Tribunal
Superior Eleitoral, para que se possa considerar suspensa a inelegibilidade
de que trata o art. 1o, I, g, da Lei de Inelegibilidades, é necessária a
existência de pronunciamento judicial ou administrativo que suspenda os
efeitos da decisão de rejeição de contas. [...]” NE: “No caso, tendo sido
suspensos, por decisão do Tribunal de Justiça, os efeitos da decisão
concessiva da tutela antecipada obtida pelo candidato, é de se reconhecer a
eficácia do decreto legislativo [...] que desaprovou as contas do agravante
[...]”.
(Ac. de 28.11.2006 no AgRgREspe no 27.143, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] 1. O fato de o Tribunal ter dado nova interpretação à ressalva da
alínea g, do inciso I, do art. 1o, da LC no 64/90, passando a exigir um
pronunciamento administrativo ou judicial que suspenda os efeitos da
decisão de rejeição de contas, não implica violação ao art. 5o, II, XXXV e
LVII, da Constituição Federal. [...]”
(Ac. de 28.11.2006 nos EDclAgRgRO no 1.132, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Rejeição de contas. Vício insanável. Antecipação de tutela obtida após
o julgamento do recurso ordinário. Deferimento do registro de candidatura.
Ressalva do ponto de vista. 1. Em homenagem ao entendimento firmado por
esta Corte sobre o tema, há de se conceder os efeitos modificativos
buscados, ante a suspensão dos efeitos da Corte de Contas pelo Juízo
Federal. [...]” NE: “[...] a decisão da Justiça Federal é posterior ao
julgamento do recurso ordinário, sendo obtida na véspera do julgamento dos
primeiros embargos de declaração. Trecho do voto-vista. [...]” Admissão,
tendo em vista mudança de orientação no curso do processo de registro de
candidatos, da possibilidade de comprovação da tutela enquanto essa
questão não houver transitado em julgado. “Ora bem, este Superior Eleitoral
– em casos idênticos – tem afastado a causa de inelegibilidade da alínea g
do inciso I do art. 1o da Lei Complementar no 64/90 quando há, nos autos,
provimento acautelatório que suspenda os efeitos da decisão proferida pela
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Corte de Contas, mesmo que tal decisão seja admitida – para as eleições
de 2006 – após o julgamento do pedido de registro de candidatura. [...]”
(Ac. de 21.11.2006 nos EDclEDclEDclRO no 1.263, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição de contas. Ação sem eficácia suspensiva. Pendência,
ademais, de multa relativa a propaganda eleitoral irregular. [...] 1. Para se
aplicar a Súmula no 1 do TSE, é mister que tenha sido concedida eficácia à
ação proposta contra a decisão que rejeitou as contas, ainda que por meio
de tutela antecipada (RO no 912). [...]”
(Ac. de 16.11.2006 no AgRgRO no 1.067, rel. Min. Cezar Peluso.)

“[...] Contas. Rejeição. Câmara Municipal. Ações judiciais. Propositura.
[...] Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90.
Configuração. 1. Para que seja suspensa a inelegibilidade prevista no art. 1o,
I, g, da Lei Complementar no 64/90, não basta a propositura de ação
desconstitutiva da decisão que rejeitou as contas, antes, impõe-se a
obtenção de provimento, mesmo que liminar, suspendendo os efeitos
daquele decisum. [...]”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgRO no 1.311, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Contas. Prefeito. Contas aprovadas pela Câmara Municipal.
Convênio. Tribunal de Contas da União. Rejeição. Competência. Ação
judicial. Propositura. Fundamentos atacados. Provimento liminar. Ausência.
Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. Súmula no 1 do
Tribunal Superior Eleitoral. Não-incidência. [...] 3. Para afastar a
inelegibilidade prevista no art. 1o, I, g, da LC no 64/90, não basta a mera
propositura de ação desconstitutiva, antes, faz-se necessário a obtenção de
provimento judicial, mesmo em caráter provisório, suspendendo os efeitos
da decisão que rejeitou a prestação de contas. [...]”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgRO no 1.132, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Rejeição de contas. Inexistência de liminar ou tutela antecipada.
Provimento. [...] 3. O recorrido sofreu, ainda, rejeição de suas contas por
parte do TCE/MA e da Câmara Municipal de Caxias/MA, relativas ao
período em que era prefeito deste município. 4. Ajuizadas ações anulatórias
[...] na véspera de seu pedido de registro, não há notícia nos autos da
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existência de liminar ou tutela antecipada concedida ao ora recorrido. 5.
Não restando ilididos os dois fundamentos apontados pelo Parquet, há de
ser indeferido o registro de candidatura. [...]”
(Ac. de 24.10.2006 no RO no 1.342, rel. Min. José Delgado.)

“[...] O Tribunal Superior Eleitoral revendo o próprio Verbete no 1
implementou a necessidade de se buscar na ação desconstitutiva a tutela
antecipada ou medida liminar. Havendo tal entendimento ocorrido no meio
do processo eleitoral, deve ser admitido para essas eleições, a notícia da
concessão depois do pedido de registro de candidatura. [...]”
(Ac. de 24.10.2006 no RO no 1.329, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Candidato a deputado estadual. Registro indeferido. Contas rejeitadas
pela Câmara Legislativa e pelo Tribunal de Contas da União. Ex-prefeito.
[...] 2. Pretensão de rediscutir a interpretação dada pelo acórdão impugnado
à ressalva contida na parte final da letra g do inciso I do art. 1o da Lei
Complementar no 64/90, bem como ao Enunciado Sumular no 1 deste
Superior Eleitoral. 3. Não há, nos autos, notícia de provimento judicial
definitivo que favoreça o recorrente, ou, ao menos, de medida acautelatória
que suspenda os efeitos das decisões proferidas pela Câmara Municipal e
pelo Tribunal de Contas da União. Provimento cautelar tanto mais
necessário quanto se sabe que, em matéria de contas, “as decisões do
Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título
executivo” (§ 3o do art. 71 da Lei Constitucional). [...]”
(Ac. de 24.10.2006 nos EDclRO no 1.320, rel. Min. Carlos Ayres Britto; no mesmo
sentido, quanto ao item 3, o Ac. de 24.10.2006 no AgRgRO no 1.235, rel. Min.
Carlos Ayres Britto; e o Ac. de 26.10.2006 no AgRgRO no 1.265, rel. Min. Carlos
Ayres Britto.)

“[...] Registro de candidatura. [...] Indeferimento. Contas rejeitadas pelo
Tribunal de Contas. Ação intentada após o julgamento do TSE.
Impossibilidade. Não-acolhimento. 1. O cerne da controvérsia refere-se à
não-obtenção, na Justiça Comum, de pronunciamento antecipatório ou
cautelar para afastar a inelegibilidade de que trata o art. 1o, I, g, da Lei
Complementar no 64/90. Tal requisito impõe-se por construção
jurisprudencial deste Tribunal, conforme destaquei no voto condutor do
aresto embargado. 2. A não-obtenção de provimento jurisdicional, ainda que
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provisório, para afastar a inelegibilidade, ocasiona o indeferimento do
registro de candidatura de quem, quando no exercício de cargo público,
sofreu rejeição das contas apresentadas ao Tribunal de Contas do Distrito
Federal. 3. No caso dos autos, a ação anulatória foi ajuizada apenas em
28.9.2006, após o julgamento do recurso ordinário e do agravo regimental
por este TSE, tendo sido suspensos os efeitos do acórdão do Tribunal de
Contas do DF em razão de liminar conseguida em 29.9.2006. [...]”
(Ac. de 24.10.2006 nos EDclAgRgRO no 1.310, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Contas rejeitadas pelo Legislativo Municipal. Ex-prefeito. 1. Este
Superior Eleitoral tem afastado a causa de inelegibilidade da alínea g do
inciso I do art. 1o da Lei Complementar no 64/90 quando há, nos autos,
provimento acautelatório que suspenda os efeitos da decisão proferida pela
Câmara Municipal, mesmo que tal decisão seja juntada após o pedido de
registro de candidatura para as eleições de 2006. [...]”
(Ac. de 24.10.2006 no AgRgRO no 1.292, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“[...] Impugnação rejeição de contas (Art. I, g, da LC no 64/90). Presidente
da Câmara Municipal. Competência TCE. [...] Possibilidade.
Inelegibilidade. Requisitos. Irregularidade insanável. Apreciação pela Justiça
Eleitoral. Precedentes. Liminar. Justiça Comum. Insuficiência.
Inaplicabilidade da novel jurisprudência. [...] 2. Liminar da Justiça Comum
que se assenta, exclusivamente, em antiga interpretação dada pela Justiça
Eleitoral, superada pelo TSE nessas eleições, não se mostra suficiente para
suspender a causa de inelegibilidade, quando, ademais, registra
expressamente a falta de verossimilhança do que articulado pelo autor na
ação desconstitutiva. [...]” NE: Alínea e inciso indicados são do art.1o.
(Ac. de 17.10.2006 no AgRgRO no 1.303, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. [...] Suspensão.
Inelegibilidade. Concessão. Tutela antecipada. [...] 2. Com relação à
caracterização da inelegibilidade do art. 1o, I, g, da LC no 64/90, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral evoluiu no sentido de exigir,
para afastar a incidência dessa inelegibilidade, que haja um pronunciamento
jurisdicional ou administrativo, suspendendo os efeitos da decisão de
rejeição de contas. [...] 4. Dadas as peculiaridades do caso em exame, em
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que se demonstra controversa a publicidade dos atos de rejeição de contas,
além do que suspensas, por decisão da Justiça Comum, as decisões
rejeitadoras das contas, é de se reconhecer a suspensão da inelegibilidade
do art. 1o, I, g, da LC no 64/90. [...]”
(Ac. de 10.10.2006 nos EDclRO no 1.339, rel. Min. José Delgado, red. designado
Marcelo Ribeiro.)

“[...] Contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Ação judicial
proposta após o pedido de registro. 1. O recorrido, quando prefeito de
Presidente Dutra/MA, sofreu, por duas vezes, rejeição de suas contas pelo
Tribunal de Contas da União, relativas a verbas federais, recebidas por
intermédio de convênios. 2. O pedido de registro de candidatura do ora
agravante foi apresentado em juízo em 5.7.2006. Contudo, as ações judiciais
intentadas para desconstituir as decisões do Tribunal de Contas da União só
foram intentadas em 12.7.2006 (fls. 47 e 56). 3. O critério objetivo
estabelecido por construção da jurisprudência desta Corte merece ser
preservado. O agravante também não obteve provimento jurisdicional, ainda
que provisório, na ação que combate as rejeições de contas para afastar a
inelegibilidade posta no art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. 4. Ato
de vontade do recorrido de natureza processual não se sobrepõe aos
objetivos de aplicação do princípio da moralidade pública, ínsito na legislação
específica. [...]”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.109, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição de contas. Convênio federal. Tribunal de Contas da União.
Competência. Ação anulatória. Ausência de provimento judicial de
suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou as contas. 1. O Tribunal
Superior Eleitoral, revendo o Verbete no 1 da súmula de sua jurisprudência,
afirmou a necessidade de se obter, na ação desconstitutiva, medida liminar
ou a tutela antecipada. Havendo tal entendimento ocorrido no meio do
processo eleitoral, deve ser admitida, para as atuais eleições, a notícia da
concessão de liminar ou de tutela antecipada, depois do pedido de registro
de candidatura. 2. A mera propositura da ação anulatória, sem a obtenção
de provimento liminar ou antecipatório, não suspende a cláusula de
inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1o da LC no 64/90. 3. Ausência
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de notícia de concessão, mesmo posteriormente, de alguma medida judicial.
[...]”
(Ac. de 29.9.2006 no RO no 965, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Inelegibilidade. Rejeição de contas. Ação. Alcance. O ajuizamento de
ação, impugnando o ato da Corte de Contas, na undécima hora, com
obtenção de tutela antecipada findo o prazo para registro, não afasta a
inelegibilidade – inteligência do art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90”.
(Ac. de 27.9.2006 no REspe no 26.957, rel. Min. Marcelo Ribeiro, red. designado
Min. Marco Aurélio.)

“[...] Rejeição de contas pela Câmara Municipal. Ação desconstitutiva
ajuizada contra os decretos legislativos. Liminar concedida. Não-incidência
da inelegibilidade prevista no art. 1o, I, g, da LC no 64/90. O Tribunal
Superior Eleitoral revendo o próprio Verbete no 1, implementou a
necessidade de se buscar na ação desconstitutiva a tutela antecipada.
Havendo tal entendimento ocorrido no meio do processo eleitoral, deve ser
admitido, para essas eleições, a notícia da concessão depois do pedido de
registro de candidatura. Recurso ordinário conhecido e provido, para deferir
o registro de candidatura”.
(Ac. de 26.9.2006 no REspe no 26.640, rel. Min. José Delgado, red. designado
Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Rejeição de contas. Ex-prefeito. Ação desconstitutiva proposta antes
da impugnação. Concessão de tutela antecipada na ação desconstitutiva que
suspende os efeitos do acórdão do TCU. Não-incidência da inelegibilidade
prevista no art. 1o, I, g, da LC no 64/90. [...]”
(Ac. de 26.9.2006 no RO no 1.304, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Rejeição da prestação de contas. Ausência de liminar ou antecipação
de tutela na Justiça Comum. Acórdão da Corte de Contas que condenou
nominalmente o embargante. [...] 1. O cerne da controvérsia refere-se à
não-obtenção, na Justiça Comum, de pronunciamento antecipatório ou
cautelar para afastar a inelegibilidade. Tal requisito impõe-se por construção
jurisprudencial deste Tribunal, conforme destaquei no voto condutor do
aresto embargado. [...]”
(Ac. de 26.9.2006 nos EDclRO no 1.207, rel. Min. José Delgado.)
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“[...] Contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Convênio. Ex-
prefeito. [...] 2. O ajuizamento da ação anulatória na undécima hora
patenteia o propósito único de buscar o manto do Enunciado Sumular no 1
deste Superior Eleitoral. Artificialização da incidência do verbete.
3. Inexiste, nos autos, notícia de provimento judicial acautelatório que
suspenda os efeitos da decisão da Corte de Contas. Provimento cautelar
tanto mais necessário quanto se sabe que, em matéria de contas, “as
decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão
eficácia de título executivo” (§ 3o do art. 71 da Lei Constitucional). [...]”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgRO no 944, rel. Min. Carlos Ayres Britto; no mesmo
sentido, quanto ao item 3, o Ac. de 25.9.2006 no RO no 1.130, rel. Min. Carlos
Ayres Britto.)

“[...] Rejeições de contas. TCU. Convênios. FNDE e Sudene. Omissão no
dever de prestar contas. Irregularidades em processo licitatório. Inexecução
do convênio. Prejuízos à coletividade. Ação anulatória. Manobra.
Inaplicabilidade do Enunciado no 1 da súmula do TSE. [...] Ação proposta
às vésperas do pedido de registro da candidatura, como manobra para
afastar a inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1o da Lei
Complementar no 64/90, afasta a aplicação do Verbete no 1 da súmula do
TSE. A modificação no entendimento jurisprudencial não importa, por si só,
em violação a dispositivos constitucionais. [...]”
(Ac. de 25.9.2006 no AgRgRO no 1.066, rel. Min. Gerardo Grossi; no mesmo
sentido o Ac. de 25.9.2006 no AgRgRO no 975, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Rejeição de contas. TCU. Convênio entre município e União. Caráter
insanável. Propositura de ação na Justiça Comum. Ausência de liminar ou
antecipação de tutela. Não-aplicação da Súmula-TSE no 1. Provimento. [...]
4. Ato de vontade do recorrido de natureza processual que não se sobrepõe
aos objetivos de aplicação do princípio da moralidade pública ínsito na
legislação específica. 5. Não há, outrossim, pedido deferido de tutela
antecipada ou liminar, que possa traduzir a plausibilidade da pretensão
formulada na Justiça Comum. [...]”
(Ac. de 21.9.2006 no RO no 1.065, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Registro de candidato. Indeferimento. Rejeição de contas. Ex-
presidente da Câmara Municipal. Ação desconstitutiva proposta após a
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impugnação. Concessão de liminar que suspende os efeitos do acórdão-
TCE. Não-incidência da inelegibilidade prevista no art. 1o, I, g, da LC no 64/90.
[...]”
(Ac. de 21.9.2006 no AgRgRO no 1.037, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Rejeição de contas. Candidato. Deputado estadual. Propositura de
ação na Justiça Comum. Ausência de liminar ou antecipação de tutela.
Provimento. 1. O pedido de reconsideração ou revisão das contas, bem
como a ação ajuizada na Justiça Comum, deve estar acompanhado de
liminar ou antecipação de tutela, com deferimento anterior à solicitação do
registro de candidatura, para que se afaste a inelegibilidade prevista no
art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. 2. Tal exigência não fere a
segurança jurídica. Busca-se estabelecer critério objetivo que possibilite à
Justiça Eleitoral aferir se o questionamento judicial possui plausibilidade
jurídica que conduza à reversão do entendimento da Corte de Contas. 3. O
recorrido não pleiteou, na Justiça Comum, pronunciamento antecipatório ou
cautelar. [...]” NE: Veja o Ac. de 21.11.2006 nos EDclRO no 1.263, rel.
Min. José Delgado, com efeitos modificativos desta decisão: admissão, para
as eleições de 2006, de provimento acautelatório obtido após o julgamento
do pedido de registro de candidatura.
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.263, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição de contas. Propositura de ação na Justiça Comum. Ausência
de liminar ou antecipação de tutela. Provimento. 1. A ação declaratória
proposta em 10.7.2006, questionando acórdão do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso publicado em 10.2.2004, busca, após mais de dois
anos da rejeição de contas, cumprir requisito formal posto na Súmula no 1
deste Tribunal, e não discutir, efetivamente, as contas rejeitadas. 2. O
pedido de reconsideração ou de revisão de contas, bem como as ações
ajuizadas na Justiça Comum, devem estar acompanhadas de liminar ou de
antecipação de tutela, com deferimento anterior à solicitação do registro de
candidatura, para que se afaste a inelegibilidade. 3. O recorrido não
pleiteou, na Justiça Comum, pronunciamento antecipatório ou cautelar. [...]”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.207, rel. Min. José Delgado.)
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“[...] Contas rejeitadas pelo Poder Legislativo Municipal. Ex-prefeito.
Recurso provido para indeferir o registro. 1. O dilatado tempo entre as
decisões que rejeitaram as contas e a propositura das ações anulatórias
evidencia o menosprezo da autoridade julgada para com o seus julgadores.
2. O ajuizamento da ação anulatória na undécima hora patenteia o propósito
único de buscar o manto do Enunciado Sumular no 1 deste Superior
Eleitoral. Artificialização da incidência do verbete. 3. A ressalva contida na
parte final da letra g do inciso I do art. 1o da Lei Complementar no 64/90 há
de ser entendida como a possibilidade, sim, de suspensão de inelegibilidade
mediante ingresso em juízo, porém debaixo das seguintes coordenadas
mentais: a) que esse bater às portas do Judiciário traduza a continuidade de
uma “questão” (no sentido de controvérsia ou lide) já iniciada na instância
constitucional própria para o controle externo, que é, sabidamente, a
instância formada pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas (art. 71
da Constituição); b) que a petição judicial se limite a esgrimir tema ou temas
de índole puramente processual, sabido que os órgãos do Poder Judiciário
não podem se substituir, quanto ao mérito desse tipo de demanda, a qualquer
das duas instâncias de Contas; c) que tal petição de ingresso venha ao
menos a obter provimento cautelar de explícita suspensão dos efeitos da
decisão contra a qual se irresigne o autor. Provimento cautelar tanto mais
necessário quanto se sabe que, em matéria de contas, “as decisões do
Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título
executivo” (§ 3o do art. 71 da Lei Constitucional). [...]”
(Ac. de 13.9.2006 no RO no 963, rel. Min. Carlos Ayres Britto; no mesmo sentido,
quanto ao item 3, o Ac. de 25.9.2006 no RO no 1.130, rel. Min. Carlos Ayres
Britto; e o Ac. de 26.9.2006 no AgRgREspe no 26.413, rel. Min. Carlos Ayres
Britto.)

Balancetes mensais

“[...] Rejeição de contas. Balancetes. Competência. Justiça Eleitoral.
Análise. Irregularidades. Sanabilidade. Recurso. TCM. Balancetes mensais.
Precedentes. A decisão relativa a balancetes mensais não é suficiente para
ensejar a declaração de inelegibilidade por rejeição de contas. [...]” NE:
Falta de licitação.
(Ac. de 5.10.2004 no AgRgREspe no 23.997, rel. Min. Carlos Velloso.)
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Competência para julgamento das contas

 Chefe do Poder Executivo

– Contas anuais ou de gestão

“[...] 2. A autoridade competente para julgar contas de gestão ou
anuais de prefeito é a Câmara Municipal. Precedentes. [...]” NE: “O
fato de o Tribunal de Contas haver alterado um dos pareceres prévios
e arquivado o outro em nada influencia, portanto, a conclusão da
decisão recorrida, a qual teve como fundamento o que foi decidido
pela Câmara Municipal”.
(Ac. de 23.11.2006 no AgRgRO no 1.164, rel. Min. Cezar Peluso.)

“[...] 1. A competência para julgamento das contas de prefeito é da
Câmara Municipal, consistindo o parecer do Tribunal de Contas em
peça meramente opinativa. [...]”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgRO no 1.132, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Parecer prévio de Tribunal de Contas dos municípios não atrai a
incidência da inelegibilidade do art. 1o, I, g, da LC no 64/90. A
Câmara Municipal é o órgão competente para o julgamento das
contas anuais de prefeito. [...]”
(Ac. de 24.10.2006 no RO no 1.329, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] A competência para o julgamento das contas de gestão ou
anuais do chefe do Poder Executivo é do Poder Legislativo
correspondente. Precedentes. O recorrente juntou documentos
comprovando que suas contas, enquanto prefeito, foram aprovadas
pela Câmara Municipal. Cumpria ao impugnante o ônus de
comprovar a rejeição por órgão competente. Verificado não versar a
decisão do Tribunal de Contas sobre convênio, constitui-se, o
pronunciamento sobre as contas do prefeito, mero parecer prévio.
[...]” NE: “[...] Ressalvados apenas os casos de contas de convênio,
quando então a competência da Corte de Contas será de
julgamento”.
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.053, rel. Min. Gerardo Grossi.)



143JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

“[...] Prefeito. Rejeição de contas. Competência. Julgamento. Contas
de gestão e anuais. Poder Legislativo. Distinção. Contas de convênio.
1. No art. 1o, inciso I, alínea g, da Lei Complementar no 64/90, consta
a expressão “órgão competente” porque a competência é fixada de
acordo com o status jurídico ostentado pelo gestor público. 2. A
competência para o julgamento das contas de gestão ou anuais do
chefe do Poder Executivo é do Poder Legislativo correspondente,
segundo entendimento firmado pelo STF. [...]”
(Ac. de 7.12.2004 nos EDclAgRgREspe no 24.848, rel. Min. Caputo
Bastos.)

“[...] Rejeição de contas. Não-ocorrência. Ajuizamento. Ação
anulatória. Prazo. Aplicação. Ressalva. Art. 1o, inciso I, alínea g, da
LC no 64/90. Incidente de falsidade. Documento. Comprovação.
Condição. Alfabetizado. Candidato. Improcedência. 1. A discussão
recursal prevalecente, referente à possível inelegibilidade do
candidato, em face do parecer do TCM, restou descartada à vista da
inexistência de decreto legislativo, por ser a Câmara Municipal o
órgão competente para decretar a rejeição das contas do chefe do
Poder Executivo naquele âmbito. [...]”
(Ac. de 28.10.2004 no AgRgREspe no 23.903, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Inelegibilidade. [...] Competência. Tribunal de Contas do
Estado. Rejeição. Contas. Prefeito. Competência. Câmara Municipal.
[...]” NE: “Enfatizo que não restou violado o art. 71, inciso II, da
Constituição Federal, na medida em que o egrégio Supremo Tribunal
Federal já decidiu que a competência para o julgamento das contas
de prefeito é do Poder Legislativo, tendo a Corte de Contas função
opinativa, atuando como órgão auxiliar, prevalecendo a regra do
inciso I do art. 71 da Carta Magna”.
(Ac. de 11.11.2004 no AgRgREspe no 24.848, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Ausência. Inelegibilidade. Inexistência. Rejeição. Contas anuais.
Câmara Municipal. Art. 1o, I, g, LC no 64/90. [...]” NE: Decisão do
Tribunal de Contas do Estado relativa a inspeção referente a
determinado período. Trecho do voto do relator: “[...] não havendo
decisão irrecorrível da Câmara Municipal pela rejeição das contas
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anuais do prefeito, não há falar em inelegibilidade da alínea g, I, art.
1o, da LC no 64/90. [...]”
(Ac. de 11.10.2004 no AgRgREspe no 24.750, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90.
Não-incidência. Parecer prévio. Tribunal de Contas do Estado.
Ausência. Apreciação. Câmara Municipal. [...] 2. Se o parecer
prévio do Tribunal de Contas do Estado ainda não foi apreciado pela
Câmara Municipal, não há incidência da norma de inelegibilidade
inserta no art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. [...]”
(Ac. de 19.9.2004 no RO no 837, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Inelegibilidade. Rejeição de contas. Prefeito. Propositura. Ação
judicial. Tribunal de Contas. Impropriedade. Órgão competente.
Câmara Municipal. Julgamento. Prestação de contas. Súmula-TSE no

1. Não-abrangência. 1. O órgão competente para julgar as contas de
chefe do Poder Executivo Municipal é a Câmara Municipal,
exercendo o Tribunal de Contas uma função meramente auxiliar, uma
vez que o parecer que emite é passível de manutenção ou rejeição
pelo órgão do Poder Legislativo Municipal. [...]”
(Ac. de 18.9.2004 no REspe no 23.235, rel. Min. Caputo Bastos.)

– Convênios em geral

“[...] Prefeito. Rejeição de contas. Competência. Julgamento. Contas
de gestão e anuais. Poder Legislativo. Distinção. Contas de convênio.
1. No art. 1o, inciso I, alínea g, da Lei Complementar no 64/90, consta
a expressão “órgão competente” porque a competência é fixada de
acordo com o status jurídico ostentado pelo gestor público. [...] 3. A
competência das Cortes de Contas na apreciação das contas de
convênio é de julgamento, e não opinativa, o que significa dizer que o
agente público não é julgado pelo Tribunal de Contas na qualidade de
chefe do Poder Executivo, mas tão-somente na condição de gestor
público, uma vez que os recursos não pertencem a sua órbita
federativa. [...]”
(Ac. de 7.12.2004 nos EDclAgRgREspe no 24.848, rel. Min. Caputo
Bastos.)
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– Convênios estaduais

“[...] Rejeição de contas. O Tribunal de Contas do Estado é o órgão
competente para julgar as contas relativas a convênios estaduais.
[...]”
(Ac. de 6.10.2004 no AgRgREspe no 24.180, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“[...] Contas. Convênio. Repasse. Verba. Estado. Parecer. Tribunal
de Contas do Estado. Apreciação. Rejeição. Contas. Legitimidade.
Necessidade. Comprovação. Irregularidade. Insanável. Ajuizamento.
Ação. Desconstituição. Decisão. Tribunal de Contas do Estado.
Suspensão. Inelegibilidade. Ressalva. Art. 1o, I, g, LC no 64/90. 1. A
teor da sedimentada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o
órgão competente, originariamente, para julgar a regularidade da
aplicação de verbas provenientes de convênios celebrados entre o
município e o estado é o Tribunal de Contas do Estado. [...]”
(Ac. de 24.9.2004 no REspe no 23.345, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Constitucional. Eleitoral. Inelegibilidade. Contas rejeitadas: aplicação
de verbas estaduais. CF, art. 71, VI. LC 64/90, art. 1o, I, g. I –
Hipótese em que o Tribunal de Contas age no exercício de jurisdição
própria, não submetendo sua decisão a aprovação do Poder
Legislativo (precedente: Ac. no 13.077/MA). [...]”
(Ac. de 28.9.94 no REspe no 12.113, rel. Min. Diniz de Andrada, red.
designado Min. Carlos Velloso.)

– Convênios federais

“[...] Rejeição de contas de prefeito. Repasse de verbas federais
mediante convênio. Órgão competente para o julgamento das contas.
TCU. [...] I – O Tribunal de Contas da União é o órgão competente
para julgar contas relativas à aplicação de recursos federais
recebidos por prefeituras municipais em razão de convênios. [...]”
(Ac. de 28.11.2006 no RO no 1.172, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)
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“[...] Contas. Prefeito. Contas aprovadas pela Câmara Municipal.
Convênio. Tribunal de Contas da União. Rejeição. Competência. [...]
2. No tocante às contas relativas a convênios, o julgamento da Corte
de Contas assume caráter definitivo. [...]”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgRO no 1.132, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] A competência para o julgamento e eventual rejeição de contas
de convênios federais (Fundef) é do Tribunal de Contas da União
(art. 71, VI, CF). [...]”
(Ac. de 24.10.2006 no RO no 1.329, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Convênio. Ex-
prefeito. [...]”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgREspe no 26.413, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“[...] Rejeição de contas. Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da LC no 64/90.
Ex-prefeito. Verba federal. Tribunal de Contas da União.
Competência. [...] 1. Compete ao Tribunal de Contas da União
examinar as contas relativas à aplicação de recursos federais
recebidos por prefeituras municipais em razão de convênios. [...]”
(Ac. de 16.9.2003 no RO no 681, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo
sentido o Ac. de 8.9.2004 no AgRgREspe no 22.163, rel. Min. Carlos
Velloso.)

 Gestores públicos diversos

–  Generalidades

“[...] Rejeição de contas. TC/DF. [...]” NE: Alegação de
incompetência do Tribunal de Contas do Distrito Federal para julgar as
contas de administrador regional do Gama, sendo competente para a
apreciação a Câmara Distrital. Trecho do voto do relator: “A
competência das casas legislativas diz com o julgamento das contas de
gestão ou anuais do chefe do Poder Executivo. Quanto aos demais
administradores públicos, o julgamento compete às Cortes de Contas”.
(Ac. de 29.9.2006 nos EDclREspe no 26.729, rel. Min. Gerardo Grossi.)
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“[...] Inelegibilidade. Denúncia apurada pelo Tribunal de Contas dos
municípios contra gestor de Fundo Municipal de Saúde. Atos
irregulares. Nota de improbidade administrativa. 1. Desnecessária a
manifestação do Poder Legislativo sobre contas de gestor de
recursos municipais quando esse não é o chefe do Poder Executivo.
[...]”
(Ac. de 10.9.2002 no RO no 611, rel. Min. Fernando Neves.)

– Presidente de Câmara Municipal

“[...] Ex-presidente de Câmara Municipal. Contas rejeitadas pelo
Tribunal de Contas do Estado. [...] 3. Os Tribunais de Contas detêm
competência constitucional para julgar as contas das casas
legislativas. [...]” NE: Alegação de que a Câmara Municipal seria a
competente para julgar as contas prestadas pelo presidente de
Câmara Municipal. Trecho do voto do relator: “[...] compete ao
Tribunal de Contas julgar as contas prestadas pelo presidente de
Câmara Legislativa Municipal, pois, no caso, o Tribunal atua no
exercício de jurisdição própria, e não como órgão auxiliar do Poder
Legislativo [...] Em outras palavras, apenas em relação às contas do
chefe do Executivo é que o Tribunal de Contas atua como órgão
opinativo”.
(Ac. de 25.9.2006 no RO no 1.130, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“[...] Rejeição de Contas (art. 1o, I, g, da LC no 64/90). Ex-presidente
da Câmara Legislativa. Competência. Tribunal de Contas. [...]” NE:
“Deve-se ressaltar que é o Tribunal de Contas o competente para
apreciar as contas de presidente e ex-presidente da Câmara de
Vereadores. [...]”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.117, rel. Min. Gerardo Grossi.)

Decreto legislativo

“[...] Prefeito. Tramitação. Ação popular. Insuficiência. Caracterização.
Inelegibilidade. Competência. Câmara Municipal. Rejeição. Contas.
Expedição. Decreto legislativo. [...] 2. A jurisprudência do TSE não deixa
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dúvida quanto à exigibilidade de decreto legislativo expedido pela Câmara
Municipal para que seja configurada a rejeição das contas de prefeito [...]”
(Ac. de 7.10.2004 no AgRgREspe no 23.743, rel. Min. Caputo Bastos.)

Decurso de prazo

“Contas. Prefeito. Rejeição. Decurso de prazo. Consoante dispõe o art. 31
da Constituição Federal, descabe endossar rejeição de contas considerado o
decurso de prazo para a Câmara Municipal exercer crivo tendo em conta
parecer, até então simples parecer, do Tribunal de Contas.”
(Ac. de 19.9.2006 no RO no 1.247, rel. Min. José Delgado, red. designado Min.
Marco Aurélio.)

Entidade de direito privado

“[...] Rejeição de contas. Entidade de direito privado. Elegibilidade.
Rejeição de contas motivada por convênio firmado por entidade de direito
privado não configura inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 13.10.2004 no AgRgREspe no 24.331, rel. Min. Gilmar Mendes.)

Irregularidade insanável

 Generalidades

“[...] Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. [...]
2. Conforme entendimento desta Corte, a prática de ato de improbidade
administrativa constitui irregularidade insanável, motivo pelo qual a quitação
de multa imposta pelo Tribunal de Contas Estadual, em razão de tal ato, não
exclui a sanção de inelegibilidade cominada ao candidato. [...]”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgRO no 1.208, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Convênio federal.
Ex-prefeito. [...] 3. A insanabilidade das contas é manifesta, pois as
irregularidades detectadas pela Corte de Contas – dano ao Erário
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decorrente de ato de gestão ilegítimo e antieconômico – são faltas graves e
que podem – em tese – configurar improbidade administrativa. [...]”
(Ac. de 24.10.2006 no AgRgRO no 1.235, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“[...] Prestação de contas. Ação anulatória. Idoneidade. Não-comprovação.
Ajuizamento posterior à impugnação. [...] 2. Hipótese em que se verifica a
insanabilidade dos vícios averiguados nas prestações de contas, em face da
ausência de boa-fé do ex-prefeito e da imputação de débito ao responsável.
[...]”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.016, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“[...] Contas rejeitadas. 1. Candidato que teve contas rejeitadas, quando no
exercício da presidência da Câmara de Vereadores, por ter pago a
vereadores sessões extraordinárias realizadas em período de recesso, com
base em resolução expedida em afronta ao art. 29, VI, da CF.
2. Reconhecimento pelo Tribunal de Contas de que o referido pagamento foi
ilegítimo e antieconômico. 3. Poder-dever do Poder Judiciário de, ao
interpretar e aplicar a Legislação Eleitoral, zelar pelo postulado da
moralidade, de significação hierárquica superior à do princípio da legalidade
estrita. [...]”
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 1.048, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição de contas (art. 1o, I, g, da LC no 64/90). Caso em que a
Corte de Contas não incluiu o nome do responsável na lista de inelegíveis
(art. 11, § 5o, da Lei no 9.504/97). Irregularidades sanáveis. Deferimento do
registro. A irregularidade insanável não supõe necessariamente ato de
improbidade ou a irreparabilidade material. A insanabilidade pressupõe a
prática de ato de má-fé, por motivação subalterna, contrária ao interesse
público, marcado pela ocasião ou pela vantagem, pelo proveito ou benefício
pessoal, mesmo que imaterial. [...]”
(Ac. de 21.10.2004 no REspe no 23.565, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Aprovação das contas pelo TCE. Rejeição do parecer pela Câmara
Municipal. Inexistência de nota de vício insanável. Somente a rejeição das
contas, com a nota de irregularidade insanável, ou, inexistindo essa nota,
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seja possível verificar esse vício, é que tem-se a inelegibilidade da Lei
Complementar no 64/90, art. 1o, I, g. [...]”
(Ac. de 7.10.2004 no AgRgREspe no 24.448, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Contas. Convênio. Repasse. Verba. Estado. Parecer. Tribunal de
Contas do Estado. Apreciação. Rejeição. Contas. Legitimidade.
Necessidade. Comprovação. Irregularidade. Insanável. Ajuizamento. Ação.
Desconstituição. Decisão. Tribunal de Contas do Estado. Suspensão.
Inelegibilidade. Ressalva. Art. 1o, I, g, LC no 64/90. [...] 2. As
irregularidades ensejadoras de inelegibilidade são aquelas de natureza
insanável, com nota de improbidade, consoante firme orientação do TSE
[...]”
(Ac. de 24.9.2004 no REspe no 23.345, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Inelegibilidade. Rejeição de contas. Tribunal de Contas do Estado.
Irregularidade insanável. Inexistência. 1. A irregularidade que enseja a
decretação de inelegibilidade, fundamentada no art. 1o, I, g, da LC no 64/90,
é aquela de natureza insanável. [...]”
(Ac. de 22.9.2004 no REspe no 22.296, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Rejeição de contas. Irregularidades. Insanabilidade. Caracterização.
Recurso provido. I – Para a declaração de inelegibilidade, com fundamento
no art. 1o, I, g, da LC no 64/90, exige-se que a rejeição de contas decorra
de irregularidade insanável. II – É assente na jurisprudência ser
irregularidade insanável aquela que indica ato de improbidade administrativa
ou qualquer forma de desvio de valores. III – Recurso provido, ante a
caracterização da insanabilidade das irregularidades que ensejaram a
rejeição das contas”. NE: Presidente de Câmara Municipal e ordenador de
despesas; as contas foram rejeitadas em razão do pagamento de subsídios
aos vereadores no percentual de 5% da receita do município; havia
resolução municipal autorizando esse pagamento e orientação do Tribunal
de Contas quanto à inconstitucionalidade da vinculação dos subsídios a um
percentual da receita municipal. Trecho do voto do relator: “[...] ninguém é
obrigado a cumprir determinação ilegal. Logo, insubsistente a afirmação do
recorrido de que apenas deu cumprimento à resolução julgada pela
Câmara”. Trecho do voto-desempate: “Nessas circunstâncias, aquela
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presunção do desconhecimento da lei, com todas as vênias, se dilui: havia
uma orientação normativa do Tribunal de Contas, de 1993”.
(Ac. de 26.8.2004 no REspe no 21.976, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Inelegibilidade. Denúncia apurada pelo Tribunal de Contas dos
Municípios contra gestor de Fundo Municipal de Saúde. Atos irregulares.
Nota de improbidade administrativa. [...] 2. A decisão que, apurando
denúncias, analisa todo o período de gestão, verifica a existência de
irregularidades e aplica penalidade está apta a determinar a inelegibilidade
do gestor. [...]”.
(Ac. de 10.9.2002 no RO no 611, rel. Min. Fernando Neves.)

 Descumprimento da Lei de Licitações e outras irregularidades

“[...] 2. Considera-se inelegível o pré-candidato cujas contas tenham sido
rejeitadas por prática de atos de improbidade administrativa, enquanto vícios
insanáveis”. NE: Descumprimento da Lei de Licitações e de decisão do
Tribunal de Contas do Estado que sustara atos de admissão de servidores,
por considerá-los irregulares.
(Ac. de 16.11.2006 no AgRgRO no 1.178, rel. Min. Cezar Peluso.)

“[...] Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90.
Configuração. [...] 2. Evidencia-se o reconhecimento da insanabilidade,
quando a rejeição das contas assenta-se em fraude de licitação, além de
outros vícios. [...]”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgRO no 1.311, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Contas. Rejeição. Irregularidade insanável. Ação judicial. Não-
propositura. Art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. Inelegibilidade.
Configuração. 1. A descaracterização, pelo Tribunal de Contas do Estado,
da nota de improbidade antes imposta, não afasta a inelegibilidade prevista
no art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90 quando se tratar do
descumprimento da Lei de Licitação, na medida em que tal vício, por si só,
importa em irregularidade insanável. [...]” NE: Ausência de licitação prévia
para aquisição de combustível e para contratação de serviços de frete.
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgRO no 1.233, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“[...] Contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Convênio. Ex-
prefeito. [...] 3. A insanabilidade das contas é manifesta, pois as
irregularidades detectadas pelo TCU – dispensa indevida de licitação e
superfaturamento de preços, entre outras – são faltas graves e que podem
– em tese – configurar improbidade administrativa. [...]”
(Ac. de 26.10.2006 no AgRgRO no 1.265, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“[...] Candidato. Deputado distrital. Rejeição de contas. TC/DF. Tomada de
conta especial. Ausência de licitação. Art. 1o, I, g, da LC no 64/90.
Indeferimento do registro. Recurso desprovido. Não compete à Justiça
Eleitoral analisar ser ou não caso de dispensa de licitação. Esses
fundamentos foram apreciados pela Corte de Contas, a qual, por entender
haver violação à Lei no 8.666/93, decidiu pela rejeição das contas. Não
interposto recurso da decisão, a alegação de que o Tribunal de Contas pode
vir a modificar seu entendimento, porque não apreciadas, ainda as contas
anuais, não altera o quadro. [...]”
(Ac. de 20.9.2006 no REspe no 26.729, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Rejeição de contas. Propositura de ação na Justiça Comum. Ausência
de liminar ou antecipação de tutela. Provimento. [...] 5. O descumprimento
da Lei de Licitações, mediante uso de recursos sem observância de
procedimento licitatório gera irregularidade insanável nas contas
desaprovadas (REspe no 22.704, rel. Min. Carlos Madeira, sessão de
19.10.2004). [...]”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.207, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição de contas (art. 1o, I, g, da LC no 64/90). Lei das Licitações.
Irregularidade insanável. [...] O descumprimento da Lei das Licitações
importa irregularidade insanável (art. 1o, I, g, da LC no 64/90). [...]”
(Ac. de 27.9.2004 no AgRgREspe no 22.619, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no
mesmo sentido o Ac. de 28.9.2004 no AgRgREspe no 22.212, rel. Min. Luiz Carlos
Madeira; o Ac. de 19.10.2004 no REspe no 22.704, rel. Min. Luiz Carlos Madeira;
e o Ac. de 19.10.2006 nos EDclEDclRO no 1.263, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Inelegibilidade. Rejeição de contas (art. 1o, I, g, da LC no 64/90).
Presidente da Câmara de Vereadores. É considerado irregular com vício
insanável o reconhecimento, na decisão do Tribunal de Contas, de graves
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irregularidades verificadas na realização dos procedimentos licitatórios, com
envio de cópia do processo ao Ministério Público para as providências
cabíveis diante de indícios de crime. [...]”
(Ac. de 16.9.2004 no AgRgREspe no 21.974, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

 Exame pela Justiça Eleitoral

“[...] Inelegibilidade. Rejeição de contas. Art. 14, § 9o, Constituição Federal
de 1988. Ação desconstitutiva. Ausência de liminar ou antecipação de
tutela. Não-provimento. [...] 2. De acordo com a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, “(...) o recurso de revisão não afasta a inelegibilidade,
salvo se a ele tiver sido concedido efeito suspensivo pela Corte, a quem
incumbe seu julgamento (...)” e “(...) a insanabilidade das irregularidades
que causaram a rejeição das contas pode ser aferida pela Justiça Eleitoral
nos processos de registro de candidatura”. (RO no 577, rel. Min. Fernando
Neves, sessão de 3.9.2002). [...]”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgREspe no 26.942, rel. Min. José Delgado.)

“[...] 3. A ação anulatória manejada não é apta a combater o acórdão do
TCU, referente ao descumprimento de convênio celebrado entre o
Município de Estância/SE e a União, por intermédio do Ministério do Meio
Ambiente, para a construção de muro de contenção de marés no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais). A obra não foi levada a termo, sendo de
responsabilidade do gestor municipal, ora recorrido, a sua consecução. Tais
circunstâncias demonstram o caráter insanável da rejeição de contas, que
pode ser aferido pela Justiça Eleitoral (RO no 681, rel. Min. Fernando
Neves, DJ de 17.10.2003). [...]”
(Ac. de 21.9.2006 no RO no 1.065, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição de contas. [...] Aplicação do art. 1o, I, g, da LC no 64/90.
Competência da Justiça Eleitoral para apreciar se as irregularidades são
insanáveis. [...]”
(Ac. de 19.10.2004 no REspe no 22.704, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Rejeição de contas (art. 1o, I, g, da LC no 64/90). Inelegibilidade. Não
caracterizada. [...] Possibilidade de a Justiça Eleitoral verificar se as
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irregularidades são insanáveis, mesmo havendo decisão da Justiça Comum.
[...]”
(Ac. de 6.10.2004 no AgRgREspe no 23.539, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Rejeição de contas. Natureza insanável. Não configurada. [...]
Possibilidade de a Justiça Eleitoral verificar se as irregularidades são
insanáveis, mesmo havendo decisão do Tribunal de Contas e da Câmara
Municipal desaprovando as contas. [...]”
(Ac. de 30.9.2004 no AgRgREspe no 22.155, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Inelegibilidade. Rejeição de contas. Tribunal de Contas do Estado.
Irregularidade insanável. Inexistência. [...] 2. Necessidade de a Justiça
Eleitoral avaliar se as irregularidades motivadoras da rejeição de contas, por
decisão irrecorrível do Tribunal de Contas competente, denotam
insanabilidade. Não comprovado esse fato, não há que se falar em
inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 22.9.2004 no REspe no 22.296, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Inelegibilidade. Responsáveis por contas julgadas irregulares. Natureza
insanável. Caracterização. Não-conhecimento. Compete à Justiça Eleitoral
examinar, no julgamento do pedido de registro de candidatura, a natureza
insanável da irregularidade determinante da rejeição de contas. [...]”
(Res. no 21.904, de 24.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Rejeição de contas. Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da LC no 64/90 [...]
Irregularidades insanáveis. Malversação do dinheiro público. Verificação
pela Justiça Eleitoral. [...] 2. A insanabilidade das irregularidades que
causaram a rejeição das contas pode ser aferida pela Justiça Eleitoral nos
processos de registro de candidatura”.
(Ac. de 16.9.2003 no RO no 681, rel. Min. Fernando Neves.)

 Irregularidade na execução de convênio

“[...] Rejeição de contas de prefeito. Repasse de verbas federais mediante
convênio. [...] Configuração da causa de inelegibilidade (LC no 64/90). [...]”
NE: Aplicação de recursos de convênio cujo objeto era a execução de
ligações domiciliares de água e aquisição de materiais para implantação de



155JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

rede de distribuição e construção de reservatório. Trecho do voto do relator:
“Tenho que, no caso, se mostra presente a insanabilidade das
irregularidades, pois como asseverou este Tribunal, em caso em tudo
semelhante, ‘se o TCU imputou débito é porque constatou dano ao Erário,
decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico [...]’”
(Ac. de 28.11.2006 no RO no 1.172, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Convênio. [...] 3.
A insanabilidade das contas decorre do fato de que a conduta do recorrido –
ao não comprovar a aplicação dos recursos do convênio federal –
caracterizou desrespeito à lei e acarretou sérios prejuízos ao Erário. Daí
porque se lhe imputou multa e débito em quantia certa. Débito, esse, com
força de título executivo – § 3o do art. 71 da Constituição Federal. [...]”
(Ac. de 3.10.2006 no REspe no 26.943, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“[...] Rejeição de contas. TCU. Convênio entre município e União. Caráter
insanável. Propositura de ação na Justiça Comum. Ausência de liminar ou
antecipação de tutela. Não-aplicação da Súmula-TSE no 1. Provimento. [...]
3. A ação anulatória manejada não é apta a combater o acórdão do TCU,
referente ao descumprimento de convênio celebrado entre o Município de
Estância/SE e a União, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente,
para a construção de muro de contenção de marés no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais). A obra não foi levada a termo, sendo de
responsabilidade do gestor municipal, ora recorrido, a sua consecução. Tais
circunstâncias demonstram o caráter insanável da rejeição de contas, que
pode ser aferido pela Justiça Eleitoral (RO no 681, rel. Min. Fernando
Neves, DJ de 17.10.2003). [...]”
(Ac. de 21.9.2006 no RO no 1.065, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição de contas pelo Tribunal de Contas Estadual. Indeferimento.
[...] 3. Candidato a cargo eletivo que, ao exercer a presidência de uma
associação de moradores, firmou convênio com o estado, recebeu dinheiro
público e teve sua prestação de contas rejeitada pelo Tribunal de Contas,
por ter realizado despesas sem comprovação legal. [...]”. NE: Trecho do
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parecer do Ministério Público, adotado no voto do relator: “[...] em se
tratando de ato de improbidade administrativa, o vício é insanável. [...]”
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 1.153, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Inelegibilidade. Rejeição de contas. Poder Legislativo Municipal.
Decurso de prazo. TCU. Caráter insanável. [...]” NE: Não aplicação de
verba no objeto de convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, consistente no treinamento de professores, reforma de escolas,
aquisição de material didático e aquisição de equipamento escolar.
(Ac. de 5.10.2004 no AgRgREspe no 24.053, rel. Min. Caputo Bastos.)

 Pagamento do débito

“[...] Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. [...]
2. Conforme entendimento desta Corte, a prática de ato de improbidade
administrativa constitui irregularidade insanável, motivo pelo qual a quitação
de multa imposta pelo Tribunal de Contas Estadual, em razão de tal ato, não
exclui a sanção de inelegibilidade cominada ao candidato. [...]”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgRO no 1.208, rel. Min. Caputo Bastos.)

NE: “De outra banda, quanto ao suposto pagamento do débito, o recurso
não merece melhor sorte. Digo isso porque é assente nesta Casa de Justiça
que o pagamento do débito, imposto pela Corte de Contas, não afasta a
inelegibilidade na alínea g do inciso I do art. 1o da Lei Complementar no 64/90,
pois a inelegibilidade decorre das irregularidades cometidas, e não da multa
aplicada”. (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao
tema.)
(Ac. de 24.10.2006 no AgRgRO no 1.271, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“[...] Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da LC no 64/90. Prefeito. Rejeição de
contas. [...]” NE: Alegação da existência de fatos novos consistentes na
propositura de ação anulatória e do recolhimento ao Erário dos valores
determinados no julgamento pelo Tribunal de Contas. Trecho do voto do
relator: “Como bem posto no parecer ministerial, esses fatos nada influem
no caso em exame. O recolhimento ao Erário não afasta a inelegibilidade.
[...]”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.053, rel. Min. Gerardo Grossi.)
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“[...] Inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1o da Lei Complementar
no 64/90. Convênio federal. Irregularidades insanáveis. Quitação do débito.
Se o TCU, órgão competente para julgar as contas relativas a convênio
federal, concluiu pela insanabilidade das irregularidades, não há como
declará-las sanáveis. A quitação do débito não tem o condão de afastar a
inelegibilidade prevista no art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. [...]”
(Ac. de 11.10.2004 no AgRgREspe no 23.019, rel. Min. Gilmar Mendes.)

 Teor da decisão sobre as contas

“[...] Contas rejeitadas. Art. 1o, I, g, da LC no 64/90. Desnecessidade do
inteiro teor da decisão que as rejeitou. Possibilidade de apuração da
natureza das irregularidades arroladas na conclusão. [...] 1. Ainda na
ausência do inteiro teor da decisão que rejeitou contas, é possível a aferição
da natureza da irregularidade apontada, quando esta indica ato de
improbidade administrativa ou qualquer forma de desvio de valores. [...]”
(Ac. de 21.11.2006 no AgRgRO no 1.010, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Inelegibilidade. Rejeição de contas. Não se comprovando o teor da decisão
que teria rejeitado as contas do candidato, não há como se cogitar da
inelegibilidade prevista na alínea g, do inciso I, do art. 1o, da Lei
Complementar no 64/90. [...]”
(Ac. de 19.9.2006 no RO no 970, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, LC no 64/90. Não-ocorrência. [...]” NE:
“Afirmei na decisão agravada que a recorrente não providenciou o inteiro
teor da decisão do Tribunal de Contas, juntando somente sua ementa, não
sendo possível aferir sequer a motivação que levou à rejeição, quanto mais
sua insanabilidade. É que é ônus do impugnante demonstrar a natureza
insanável da irregularidade. [...]”
(Ac. de 13.10.2004 no AgRgREspe no 24.473, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] II – Quanto às irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da
União inexistem nos autos elementos que permitam aquilatar sobre a sua
insanabilidade. Acha-se esclarecido, porém, que o candidato quitou o débito
e recebeu quitação quanto a sua responsabilidade. [...]” NE: Existência, nos
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autos, apenas de ofício endereçado pelo secretário de Controle Interno
substituto do TCU comunicando ao prefeito o julgamento da tomada de
contas especial.
(Ac. de 9.8.94 no REspe no 12.110, rel. Min. Pádua Ribeiro.)

Irregularidade sanável

“[...] Rejeição de contas de convênio. Tribunal de Contas do Estado do
Pará. Ausência de vício insanável. Irregularidade formal. Não constitui vício
insanável, a ensejar a inelegibilidade prevista no art. 1o, I, g, da LC no 64/90,
a rejeição das contas pelo Tribunal de Contas, em razão da apresentação
dos documentos em cópia. [...]”
(Ac. de 25.9.2006 no RO no 1.142, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Rejeição de contas. Prefeita. Convênio federal. Tribunal de Contas da
União. Recurso de reconsideração. Admitido e atribuído efeito suspensivo.
Não-incidência da inelegibilidade prevista no art. 1o, I, g, da LC no 64/90.
[...]” NE: “[...] como esta Corte tem admitido a averiguação da sanabilidade
ou não dos atos apontados por Corte de Contas, o que verifico no presente
caso é que, por não ter juntado certo documento (extrato bancário), a
recorrente teve sua prestação de contas, quanto ao convênio, julgada
irregular. A meu ver, trata-se de defeito sanável. O próprio TCU, ao admitir
o recurso de reconsideração, e dar-lhe efeito suspensivo, reforça esse
entendimento”.
(Ac. de 21.9.2006 no REspe no 26.393, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Rejeição de Contas (art. 1o, I, g, da LC no 64/90). Ex-presidente da
Câmara Legislativa. Competência. Tribunal de Contas. [...] Resolução da
Câmara de Vereadores, não do presidente, que determina pagamento de
remuneração a componentes da Mesa Diretora. Corte de Contas que julgou
regulares, com ressalva, as contas dos exercícios de 1997, 1998 e 2000,
com a irregularidade verificada em 1999. [...]” NE: Alegação de
inexistência de irregularidade insanável. Trecho do voto do relator: “O
argumento, tratado no Plenário, de que contas anteriores e posteriores
foram aprovadas pelo Tribunal de Contas calou-me fundo. Realmente, o
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administrador não pode adivinhar os humores dos senhores conselheiros do
TCE”.
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.117, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Rejeição de contas (art. 1o, I, g, da LC no 64/90). Caso em que a
Corte de Contas não incluiu o nome do responsável na lista de inelegíveis
(art. 11, § 5o, da Lei no 9.504/97). Irregularidades sanáveis. Deferimento do
registro. [...]” NE: O Tribunal de Contas determinara a baixa de
responsabilidade do agente público, tendo em vista o pagamento da multa
imposta. O TSE examinou a natureza das irregularidades, considerando-as
sanáveis: quanto às despesas com pessoal (contratação de autônomos), o
quadro de funcionários era deficitário, não consta que os contratados
tenham passado a integrar o quadro e a terceirização tem sido prática no
serviço público e nas empresas privadas; quanto à contratação de serviços
sem licitação, o candidato não era mais o diretor-presidente da empresa na
data da contratação; quanto ao descumprimento de obrigações tributárias, o
pagamento foi parcelado e não ficou esclarecido se o inadimplemento
ocorreu ao longo do ano, compreendendo, por igual, os três primeiros meses
em que o candidato exerceu o cargo.
(Ac. de 21.10.2004 no REspe no 23.565, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Rejeição de contas (art. 1o, I, g, da LC no 64/90). Inelegibilidade. Não
caracterizada. [...] Possibilidade de a Justiça Eleitoral verificar se as
irregularidades são insanáveis, mesmo havendo decisão da Justiça Comum.
[...]” NE: Recebimento por prefeito e vice de remuneração a maior em
desconformidade com resolução de Câmara Municipal e pagamento de
diárias em excesso para a categoria de motoristas. “Esta Corte já firmou
entendimento de que o fato de perceber remuneração a maior não é
considerada irregularidade insanável. [...]”
(Ac. de 6.10.2004 no AgRgREspe no 23.539, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Irregularidade insanável. Dolo. Caracterização necessária. Para se
considerar insanável a irregularidade reprovada pelo Tribunal de Contas, é
necessário que o candidato tenha agido com dolo (LC no 64/90, art. 1o, I, c).
Se na época em que foram elevados os subsídios dos vereadores estava em
vigor a EC no 19, sem o complemento da EC no 25, não se pode considerar
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dolosa a conduta de quem praticou o aumento”. NE: Rejeição das contas da
Mesa Diretora da Câmara Municipal.
(Ac. de 23.9.2004 no AgRgREspe no 22.942, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“[...] Rejeição de contas. Irregularidades. Insanabilidade. Não-
caracterização. Recurso provido. I – Para a declaração de inelegibilidade,
com fundamento no art. 1o, I, g, da LC no 64/90, exige-se que a rejeição de
contas decorra de irregularidade insanável. II – É assente, na
jurisprudência, que irregularidade insanável é aquela que indica ato de
improbidade administrativa ou qualquer forma de desvio de valores. III –
Recurso provido, em face da não-caracterização da insanabilidade das
irregularidades que ensejaram a rejeição das contas”. NE: Candidato a
vereador que, na qualidade de presidente da Câmara Municipal, teve contas
rejeitadas. Trecho do voto do relator: “Como se verifica, as contas foram
desaprovadas em face de irregularidades na contabilidade do almoxarifado
– não-nomeação de servidor para ser responsável pelo controle interno da
Câmara Municipal – e descumprimento do prazo de entrega das relações de
remessa, enviadas ao TCE. À evidência, essas irregularidades, que levaram
à rejeição de contas, não podem ser consideradas insanáveis para o fim
disposto no art. 1o, I, g, da LC no 64/90. [...]”
(Ac. de 26.8.2004 no REspe no 21.896, rel. Min. Peçanha Martins.)

Ônus da prova

“[...] Inelegibilidade. Rejeição de contas. Art. 1o, I, g, da Lei Complementar
no 64/90. [...] Irregularidade insanável. Não-comprovação. Ônus. Prova.
Impugnante. 1. Compete ao impugnante comprovar a existência de rejeição
de contas em face de irregularidade insanável. [...]”
(Ac. de 29.9.2006 nos EDclRO no 1.202, rel. Min. José Delgado, red. designado
Min. Marcelo Ribeiro; no mesmo sentido o Ac. de 10.10.2006 nos EDclRO no

1.339, rel. Min. José Delgado, red. designado Marcelo Ribeiro.)

“[...] Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da LC no 64/90. Prefeito. Rejeição de
contas. Gestão. Competência. Câmara de Vereadores. Tribunal de Contas.
Parecer prévio. Precedentes. Ônus da prova. Impugnante. [...] O
recorrente juntou documentos comprovando que suas contas, enquanto



161JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

prefeito, foram aprovadas pela Câmara Municipal. Cumpria ao impugnante
o ônus de comprovar a rejeição por órgão competente. [...]”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.053, rel. Min. Gerardo Grossi.)

Prazo da inelegibilidade

 Generalidades

“[...] Inelegibilidade. Rejeição de contas. Poder Legislativo Municipal.
Decurso de prazo. TCU. Caráter insanável. [...] 1. O prazo da
inelegibilidade previsto no art. 1o, inciso I, alínea g, da Lei Complementar
no 64/90 é de cinco anos. [...]”
(Ac. de 5.10.2004 no AgRgREspe no 24.053, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Inelegibilidade. Decisão. Rejeição de contas. Ausência. Ação
desconstitutiva. Prazo. Início. Trânsito em julgado da condenação. Fase de
execução. Finalidade. Débito. Ressarcimento. Direito do cidadão. Retirada.
Nome. Lista. Art. 11, § 5o, da Lei no 9.504/97. Possibilidade. 1. A rejeição
de contas por decisão irrecorrível do Tribunal de Contas gera inelegibilidade
pelo prazo de cinco anos (Lei Complementar no 64/90, art. 1o, I, g). 2. Não
tendo ocorrido a propositura de ação desconstitutiva da decisão de rejeição
de contas, o prazo começa a fluir da data da decisão irrecorrível do Tribunal
de Contas, tornando-se o cidadão elegível após o transcurso de cinco anos.
3. Tendo decorrido o prazo de cinco anos e estando apenas em fase de
execução do débito oriundo da decisão de rejeição de contas, não mais
incide a pena de inelegibilidade, uma vez que a execução visa tão-somente
tornar efetiva a decisão de ressarcimento a que está obrigado aquele que
teve suas contas rejeitadas. 4. Transcorrido o prazo da inelegibilidade por
rejeição de contas, assiste ao cidadão o direito de não ter seu nome na lista
do Tribunal de Contas de que trata o § 5o, art. 11, da Lei no 9.504/97,
cabendo ao interessado requerer diretamente àquela Corte qualquer
providência neste sentido.”
(Res. no 21.737, de 4.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)
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 Suspensão e reinício da contagem

“[...] Contas. Rejeição. Ações judiciais. Propositura. Trânsito em julgado.
Art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. Inelegibilidade. Fluência.
Configuração. 1. Transitada em julgado a decisão que não acolheu ação
anulatória do decreto legislativo que rejeitou as contas, volta a fluir a
inelegibilidade prevista no art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. [...]”
NE: “Demais disso, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, o
prazo estabelecido no art. 1o, I, g, da LC no 64/90, não é decadencial, mas
prescricional, tanto que é possível que, suspenso por força da propositura de
ação desconstitutiva, volta a fluir após o trânsito em julgado da referida
ação”.
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgRO no 1.104, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da LC no 64/90. Legislação municipal.
Utilização para contagem de prazo. Impossibilidade. Ação anulatória.
Suspensão do prazo. Decisão. Trânsito em julgado. Reinício da contagem.
O prazo de cinco anos, quando suspenso pela propositura de ação que visa
desconstituir o ato que rejeitou as contas, recomeça a correr pelo tempo que
falta, após o trânsito em julgado da sentença que não acolher o pedido. [...]”
(Ac. de 23.9.2004 no AgRgRO no 815, rel. Min. Gilmar Mendes; no mesmo sentido
o Ac. de 11.10.2004 no REspe no 24.199, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

 Termo inicial

“[...] 2. Prestação de contas. Rejeição posterior à realização do pleito, por
inércia da Câmara Municipal (art. 1o, I, g, da LC no 64/90). Inelegibilidade.
Efeito aplicável às eleições por realizar nos cinco anos seguintes, e não, à
eleição já realizada, ainda que se trate de reeleição. [...]”
(Ac. de 1o.8.2006 no AgRgAg no 6.316, rel. Min. Cezar Peluso.)

“[...] A contagem do prazo de cinco anos de inelegibilidade tem início a
partir da decisão irrecorrível do órgão competente. [...]”
(Ac. de 9.11.2004 nos EDclAgRgREspe no 23.921, rel. Min. Gilmar Mendes; no
mesmo sentido o Ac. de 13.10.2004 no AgRgREspe no 24.473, rel. Min. Luiz
Carlos Madeira; e o Ac. de 26.10.2004 nos EDclAgRgREspe no 24.473, rel. Min.
Luiz Carlos Madeira.)



163JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

“[...] Inelegibilidade. Rejeição de contas. Momento. Aferição. 1. Não tendo
havido a propositura de ação desconstitutiva da decisão de rejeição de
contas, o prazo de cinco anos começa a fluir a partir da decisão irrecorrível
do Tribunal de Contas da União, tornando o cidadão elegível após o
transcurso de desse prazo. [...]”
(Ac. de 22.9.2004 no REspe no 22.676, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido
a Res. no 21.737, de 4.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

Prestação de contas intempestiva

“[...] Inelegibilidade. Não-ocorrência. Rejeição de contas. Ação
desconstitutiva. Enunciado no 1 da súmula do TSE. [...]” NE: “Eventual
atraso na apresentação de prestação de contas não atrai, de forma
autônoma, a inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1o da LC no 64/90,
que exige, para sua incidência, rejeição de contas pelo órgão competente,
por irregularidade insanável, com trânsito em julgado, e que não esteja
sendo submetida ao crivo do Judiciário”.
(Ac. de 19.10.2004 no AgRgREspe no 24.054, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

Procedimento administrativo – Vícios formais

NE: “Quanto à alegação de que houve cerceamento de defesa por parte da
Câmara Municipal, adoto o parecer do Ministério Público, que bem elucida
a questão, verbis: ‘Na realidade, o ato impugnado não poderia violar os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em
razão de competir à Câmara Municipal somente o julgamento das contas do
recorrente (art. 31, § 2o da CF), cabendo a instrução do respectivo processo
ao TCE, onde foram deduzidas as provas. Todavia, em momento algum se
insurgiu o recorrente contra o procedimento levado a efeito pela Corte de
Contas’. Não há se falar, portanto, em cerceamento de defesa”. (Ementa
não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 18.9.2004 no REspe no 22.384, rel. Min. Gilmar Mendes.)

Quorum para julgamento de contas

“[...] Prefeito. Rejeição de contas. Inexistência. Ação desconstitutiva.
Desnecessidade. Fundamento autônomo. [...] Não havendo decisão da
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Câmara Municipal, tomada com observância do quorum exigido pelo § 2o

do art. 31 da Constituição Federal, prevalece o parecer prévio da Corte de
Contas. Inelegibilidade não configurada. [...]”
(Ac. de 11.10.2004 no AgRgREspe no 23.680, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

Recurso administrativo

“[...] Rejeição de contas de prefeito. Repasse de verbas federais mediante
convênio. Órgão competente para o julgamento das contas. TCU. Recurso
de reconsideração. Intempestividade. Efeito suspensivo não concedido.
Ação anulatória. Julgamento. Configuração da causa de inelegibilidade (LC
no 64/90). [...] II – A existência de recurso de reconsideração que não
obteve no Tribunal de Contas da União efeito suspensivo não obsta a
fluência do prazo de inelegibilidade, o qual ficará suspenso, consoante
entendimento jurisprudencial à época dos fatos, com o ajuizamento de ação
anulatória na Justiça Comum, voltando a fluir com o trânsito em julgado da
decisão que julgou definitivamente o pedido formulado. [...]” NE: “Como é
cediço, para a incidência da causa de inelegibilidade por rejeição de contas,
três são os pressupostos: insanabilidade das contas, decisão irrecorrível do
órgão competente e inexistência de provimento judicial, mesmo que
provisório, em ação anulatória”.
(Ac. de 28.11.2006 no RO no 1.172, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Rejeição de contas. Gestora. Fundação municipal. Tribunal de Contas
dos Municípios. Provimento a recursos de revisão durante trâmite do
processo de registro de candidatura. Inelegibilidade. Afastamento”. NE:
“[...] esta Corte tem admitido que a causa da suspensão da inelegibilidade
de que trata o art. 1o, I, g, da Lei de Inelegibilidades ocorra durante o
trâmite do processo de registro de candidatura, mesmo que em sede
recursal”.
(Ac. de 7.11.2006 no AgRgRO no 1.234, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Convênio. [...]
2. Conforme preceitua o art. 35 da Lei no 8.443/92, o recurso de revisão
interposto no Tribunal de Contas da União não possui efeito suspensivo.
Logo, permanecendo íntegros os efeitos daquela decisão, não há que se
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falar em suspensão da causa de inelegibilidade da alínea g do inciso I do
art. 1o da Lei Complementar no 64/90. [...]”
(Ac. de 3.10.2006 no REspe no 26.943, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“[...] 1. O pedido de reconsideração ou de revisão de contas, bem como as
ações ajuizadas na Justiça Comum, devem estar acompanhadas de liminar
ou de antecipação de tutela, com deferimento anterior à solicitação do
registro de candidatura, para que se afaste a inelegibilidade. 2. De acordo
com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ‘[...] o recurso de
revisão não afasta a inelegibilidade, salvo se a ele tiver sido concedido efeito
suspensivo pela Corte, a quem incumbe seu julgamento [...]’ e ‘[...] a
insanabilidade das irregularidades que causaram a rejeição das contas pode
ser aferida pela Justiça Eleitoral nos processos de registro de candidatura’.
[...]” NE: Veja o Ac. de 7.11.2006 no AgRgRO no 1.234, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, transcrito neste item.
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgREspe no 26.942, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição da prestação de contas. Recurso de revisão proposto após a
impugnação. [...] 1. O candidato, ora embargante, teve suas contas,
relativas ao exercício da presidência da Câmara de Vereadores do
Município de Atibaia, rejeitadas, por ter pago a vereadores, sessões
extraordinárias realizadas em período de recesso, com base em resolução
expedida em afronta ao art. 29, VI, da Constituição Federal. 2. Ao contrário
do afirmado, o cerne da controvérsia refere-se à intempestividade do
recurso de revisão das contas, proposto após a impugnação ao registro de
candidatura do embargante. 3. Mesmo que tempestivo o recurso de revisão
do parecer de contas, impunha-se a necessidade de pronunciamento
antecipatório ou cautelar para afastar a inelegibilidade prevista no art. 1o, I,
g, da Lei Complementar no 64/90. [...]”
(Ac. de 29.9.2006 nos EDclRO no 1.048, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição de contas. Prefeita. Convênio federal. Tribunal de Contas da
União. Recurso de reconsideração. Admitido e atribuído efeito suspensivo.
Não-incidência da inelegibilidade prevista no art. 1o, I, g, da LC no 64/90.
[...]”
(Ac. de 21.9.2006 no REspe no 26.393, rel. Min. Gerardo Grossi.)
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“[...] Rejeição de contas. Candidato. Deputado estadual. Propositura de
ação na Justiça Comum. Ausência de liminar ou antecipação de tutela.
Provimento. 1. O pedido de reconsideração ou revisão das contas, bem
como a ação ajuizada na Justiça Comum, deve estar acompanhado de
liminar ou antecipação de tutela, com deferimento anterior à solicitação do
registro de candidatura, para que se afaste a inelegibilidade prevista no
art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90. 2. Tal exigência não fere a
segurança jurídica. Busca-se estabelecer critério objetivo que possibilite à
Justiça Eleitoral aferir se o questionamento judicial possui plausibilidade
jurídica que conduza à reversão do entendimento da Corte de Contas. 3. O
recorrido não pleiteou, na Justiça Comum, pronunciamento antecipatório ou
cautelar. [...]” NE: Veja o Ac. de 7.11.2006 no AgRgRO no 1.234, rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, transcrito neste item.
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.263, rel. Min. José Delgado; no mesmo sentido,
quanto ao item 1, o Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.207, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição de contas. Propositura de recurso de revisão. Ausência de
efeito suspensivo. Não-provimento. 1. Somente o efeito suspensivo
conferido a pedido de reconsideração ou revisão das contas é apto a afastar
a inelegibilidade. 2. A atividade do gestor público deve estar vinculada à
legalidade, à moralidade e aos demais princípios postos no texto
constitucional, que não podem ser menosprezados. Um direito subjetivo
processual não pode se sobrepor a esses princípios. [...]”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.202, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição de contas. 1. Conforme asseverou o aresto recorrido:
‘Inocorre, todavia, na espécie, causa de inelegibilidade relativamente ao
candidato, ex-presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, que teve
suas contas relativas ao exercício de 2003, rejeitadas pelo Tribunal de
Contas do Estado (Proc. TC no 1576/026/03), decisão publicada em
15.9.2005, vez que inexistente decisão irrecorrível do órgão competente,
conforme informações constantes à fls. 25 e 79 dos autos, pendente
reconsideração’. [...]”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.096, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição de contas pelo Tribunal de Contas Estadual. Indeferimento.
[...] 4. Decisão da Corte de contas publicada no Diário Oficial em
3.3.2004. Pedido de revisão apresentado em 25.7.2006. 5. Ausência de



167JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

ação civil questionando a decisão do Tribunal de Contas. 6. Recurso não
provido, mantendo-se indeferido o pedido de registro da candidatura do
recorrente”.
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 1.153, rel. Min. José Delgado.)

“Rejeição de contas. Impugnação ao registro. Recurso de reconsideração.
Efeito suspensivo. Aplicação do art. 1o, inciso I, alínea g, da Lei
Complementar no 64/90. Se o recurso de reconsideração foi recebido com
efeito suspensivo e o órgão de contas retirou o nome do candidato da lista a
que se refere o § 5o do art. 11 da Lei no 9.504/97, mesmo após ter havido
impugnação ao registro, não pode o juiz desconsiderar o fato, tendo em vista
que a aplicação do art. 1o, inciso I, alínea g, da Lei Complementar no 64/90
reclama decisão irrecorrível do órgão competente. Portanto, suspensos os
efeitos da decisão que rejeitou as contas e enquanto não julgado o recurso
administrativo, não há pressuposto de fato para aplicação da alínea g, sob
pena de se produzir efeito (inelegibilidade) sem causa (decisão irrecorrível
do órgão julgador). O marco temporal de que cuida a Súmula no 1 do TSE
só se aplica no que concerne às ações judiciais contempladas na ressalva da
alínea g, porquanto, aí sim, há decisão de órgão competente apta a produzir
efeitos tendentes a reconhecer a inelegibilidade. Inteligência do § 5o do art. 11
da Lei no 9.504/97, c.c. a alínea g do inciso I do art. 1o da LC no 64/90 e
Súmula no 1 do TSE”.
(Ac. de 21.10.2004 no AgRgREspe no 24.064, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Rejeição de contas. [...] O recurso de revisão afasta a inelegibilidade
quando o Tribunal de Contas lhe confere, expressamente, efeito suspensivo.
[...]”
(Ac. de 6.10.2004 no AgRgREspe no 24.180, rel. Min. Gilmar Mendes.)

NE: “A certidão do Tribunal de Contas, mencionada pelo agravante, dá
conta da existência de processos naquela Corte cujas decisões ainda são
passíveis de recurso. Como apontado pela decisão questionada, apenas a
existência de recurso de revisão, recebido com efeito suspensivo, afasta a
inelegibilidade decorrente da rejeição de contas. Para tal não se presta a
mera possibilidade de vir a interpor referido recurso”. (Ementa não
transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 24.8.2004 nos EDclREspe no 21.761, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)
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“Registro de candidato. Rejeição de contas. Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da
LC no 64/90. Ex-prefeito. Verba federal. Tribunal de Contas da União.
Competência. Recurso de reconsideração. Interposição após o prazo. Não-
comprovação de admissão. Insuficiência. Irregularidades insanáveis.
Malversação do dinheiro público. Verificação pela Justiça Eleitoral. Recurso
a que se dá provimento. [...]”
(Ac. de 16.9.2003 no RO no 681, rel. Min. Fernando Neves.)

Relação de responsáveis por contas julgadas irregulares

“[...] Rejeição de contas. Propositura de ação na Justiça Comum. Ausência
de liminar ou antecipação de tutela. Provimento. [...] 4. A alegada exclusão
posterior do nome do recorrido da lista do TCE não afasta a inelegibilidade
declarada, haja vista que, na esteira da jurisprudência do TSE, as condições
de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas por ocasião do
requerimento do registro de candidatura. [...]”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.207, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Rejeição de contas. Natureza insanável. Não configurada. [...] A só
inclusão do nome do administrador público na lista remetida à Justiça
Eleitoral, pela Corte de Contas, não gera inelegibilidade, pois se trata de
procedimento meramente informativo. A irregularidade tem que ser de
natureza insanável. [...]”
(Ac. de 30.9.2004 no AgRgREspe no 22.155, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Petição. Retirada de nome da relação do TCU enviada à Justiça Eleitoral.
Pedido não conhecido”. NE: “[...] a citada listagem, nomeada como relação
de responsáveis por contas julgadas irregulares, é formalizada pelo TCU e
enviada à Justiça Eleitoral para conhecimento. A inclusão de nome na
relação compete ao TCU, bem como a exclusão”.
(Res. no 21.891, de 17.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Inelegibilidade. Decisão. Rejeição de contas. Ausência. Ação
desconstitutiva. Prazo. Início. Trânsito em julgado da condenação. Fase de
execução. Finalidade. Débito. Ressarcimento. Direito do cidadão. Retirada.
Nome. Lista. Art. 11, § 5o, da Lei no 9.504/97. Possibilidade. [...]
4. Transcorrido o prazo da inelegibilidade por rejeição de contas, assiste ao
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cidadão o direito de não ter seu nome na lista do Tribunal de Contas de que
trata o § 5o, art. 11, da Lei no 9.504/97, cabendo ao interessado requerer
diretamente àquela Corte qualquer providência neste sentido.”
(Res. no 21.737, de 4.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Rejeição de contas pelo TCU. Inelegibilidade. [...] b) A rejeição de
contas pelo TCU pode ser causa de inelegibilidade (Lei Complementar
no 64/90, art. 1o, I, g); no entanto, a inclusão do nome do administrador
público na lista remetida à Justiça Eleitoral não gera inelegibilidade, pois se
trata de procedimento meramente informativo; [...] c) As condições de
elegibilidade têm como marco a data da eleição”.
(Res. no 21.563, de 18.11.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

Retratação pela Câmara Municipal

“[...] Registro de candidato. Impugnação. Rejeição de contas. Ação de
desconstituição posterior. Impossibilidade. Art. 1o, I, g, da LC no 64/90 e
Súmula no 1 do TSE. [...] II. A decisão da Câmara Municipal que revê
contas anteriormente rejeitadas não surte efeitos na concessão de registro,
se proferida após a data das eleições. Matéria passível de reexame em
pleitos eleitorais posteriores. [...]”
(Ac. de 6.5.2003 nos EDclREspe no 19.780, rel. Min. Carlos Velloso.)

Revisão pela Justiça Eleitoral

“[...] Contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Convênio. Ex-
prefeito. [...] 4. Não compete à Justiça Eleitoral verificar o acerto ou o
desacerto da decisão proferida pela Corte de Contas, mas apenas constatar
se estão presentes os requisitos ensejadores da causa de inelegibilidade da
alínea g do inciso I do art. 1o da Lei Complementar no 64/90, quais sejam,
contas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do
órgão competente. [...]”
(Ac. de 26.10.2006 no AgRgRO no 1.265, rel. Min. Carlos Ayres Britto; no mesmo
sentido o Ac. de 7.11.2006 nos EDclAgRgRO no 1.235, rel. Min. Carlos Ayres
Britto.)
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Generalidades

“[...] Indeferimento. Registro de candidatura. Exame de vida pregressa.
Art. 14, § 9o, Constituição Federal de 1988. Afronta aos princípios da
moralidade e da probidade administrativa. Ressalva do entendimento
pessoal. Provimento. [...] 6. No entanto, no julgamento do RO no 1.069/RJ,
rel. Min. Marcelo Ribeiro, sessão de 20.9.2006, esta Corte assentou
entendimento segundo o qual o pretenso candidato que detenha indícios de
máculas quanto à sua idoneidade, não deve ter obstaculizado o registro de
sua candidatura em razão de tal fato. 7. Desta forma, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, alinho-me a novel jurisprudência do TSE,
ressalvando o meu entendimento. [...]”
(Ac. de 21.9.2006 no RO no 1.133, rel. Min. José Delgado; no mesmo sentido o Ac.
de 20.9.2006 no RO no 1.176, rel. Min. José Delgado; o Ac. de 20.9.2006 no RO
no 1.305, rel. Min. José Delgado; e o Ac. de 20.9.2006 no REspe no 26.394, rel.
Min. José Delgado.)

“Recurso especial eleitoral. Registro de candidato a deputado estadual.
Impugnação. [...] 3. Contudo, a parte que impugna registro de candidatura a
cargo eletivo, tendo como base ausência de conduta proba, íntegra, honesta
e justa do pretendente, deverá demonstrar, de modo evidente, a ausência
dessas condições pelo candidato. 4. Meras notícias de denúncias, em três
ações penais, apresentadas pelo Ministério Público contra o candidato,
apontando-lhe o cometimento do delito do art. 299 do Código Eleitoral, sem
se ter ciência do seu conteúdo e das provas que sustentaram o seu
oferecimento, por si só, não são hábeis para formar convencimento sobre
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consumação de improbidade administrativa e/ou violação do princípio da
moralidade pública. [...]”
(Ac. de 20.9.2006 no REspe no 26.406, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Inelegibilidade. Idoneidade moral. Art. 14, § 9o, da Constituição
Federal. 1. O art. 14, § 9o, da Constituição não é auto-aplicável (Súmula
no 13 do Tribunal Superior Eleitoral). 2. Na ausência de lei complementar
estabelecendo os casos em que a vida pregressa do candidato implicará
inelegibilidade, não pode o julgador, sem se substituir ao legislador, defini-los.
[...]”
(Ac. de 20.9.2006 no RO no 1.069, rel. Min. Marcelo Ribeiro; no mesmo sentido o
Ac. de 21.9.2006 no REspe no 26.395, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Inelegibilidade. [...] A existência de ações penais e civis públicas, sem
sentença condenatória transitada em julgado, não é apta, só por si, à
decretação de inelegibilidade”. NE: “[...] no tocante à existência de ações
penais e civis públicas, também é certo que não consta dos autos nenhuma
sentença penal condenatória. Aliás, não consta dos autos qualquer peça que
possa servir de exame mínimo da conduta, eventualmente, delituosa do
candidato, nem mesmo as respectivas denúncias. E, a propósito de ação
civil pública, o próprio acórdão recorrido observou que houve decisão
condenatória, não transitada em julgado, mas que, ‘Ainda que tivesse
transitado em julgado a sentença, creio que não seria possível o
reconhecimento da inelegibilidade, posto que o impugnante não trouxe para
os autos cópia da decisão demonstrando aplicação da pena de
inelegibilidade’. [...]”
(Ac. de 19.9.2006 no RO no 970, rel. Min. José Delgado, red. designado Min.
Arnaldo Versiani.)

“[...] Condenação. Ação popular. Ressarcimento. Erário. Vida pregressa.
Inelegibilidade. Ausência. Aplicação. Súmula-TSE no 13. Suspensão.
Direitos políticos. Efeitos automáticos. Impossibilidade. Ação popular. Ação
de improbidade administrativa. Institutos diversos. Não-incidência. Art. 1o,
inciso I, alínea h, da LC no 64/90. Necessidade. Finalidade eleitoral. Art. 1o,
inciso I, alínea g, da LC no 64/90. Não-caracterização. 1. A simples
condenação em ação popular não gera inelegibilidade por vida pregressa,
por não ser auto-aplicável o § 9o, art. 14, da Constituição Federal, com a
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redação da Emenda Constitucional de Revisão no 4/94, nos termos da
Súmula-TSE no 13. [...]”
(Ac. de 22.9.2004 no REspe no 23.347, rel. Min. Caputo Bastos.)

“I. Inelegibilidade: eficácia limitada do art. 14, § 9o, da Constituição, da qual
decorre a impossibilidade de extrair inelegibilidades a partir de indicativos da
improbidade do candidato, não tipificados em lei complementar. [...]” NE:
Candidato que responde a ação penal não sentenciada, condenado em ação
de improbidade administrativa objeto de apelação e que teve contas anuais
com pareceres do Tribunal de Contas pela rejeição, não apreciados pela
Assembléia Legislativa do Estado.
(Ac. de 19.9.2002 no RO no 641, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Inelegibilidade. Indeferimento de registro de candidatura. Antecedente
criminal atentatório ao princípio da moralidade (art. 14, § 9o, da CF/88).
I – Alegação de ofensa à Súmula-TSE no 13 e ao art. 14, § 9o, da CF:
procedência. [...] IV – O art. 14, § 9o, da CF não é auto-aplicável: depende
de lei complementar que tipifique os casos de inelegibilidade decorrentes
das diretivas ali estabelecidas. V – Recurso provido para deferir a
candidatura”.
(Ac. de 3.9.2002 no REspe no 19.959, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)





PARTE II

TEMAS DIVERSOS SOBRE INELEGIBILIDADES

E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE
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CONCEITO DE INELEGIBILIDADE

Generalidades

“[...] A inelegibilidade importa no impedimento temporário da capacidade
eleitoral passiva do cidadão, que consiste na restrição de ser votado, não
atingindo, portanto, os demais direitos políticos, como, por exemplo, votar e
participar de partidos políticos. [...]”
(Ac. de 3.6.2004 no AgRgAg no 4.598, rel. Min. Fernando Neves.)

Inelegibilidade superveniente

“[...] 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. [...]”
(Ac. de 16.3.2004 no RCEd no 643, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo sentido o
Ac. de 16.3.2004 no RCEd no 646, rel. Min. Fernando Neves; o Ac. de 16.3.2004
no RCEd no 647, rel. Min. Fernando Neves; o Ac. de 16.3.2004 no RCEd no 652,
rel. Min. Fernando Neves; o Ac. de 16.3.2004 no RCEd no 655, rel. Min. Fernando
Neves; o Ac. de 15.4.2004 no RCEd no 653, rel. Min. Fernando Neves; e o Ac. de
27.5.2004 no REspe no 21.273, rel. Min. Fernando Neves.)
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EFEITOS SOBRE O EXERCÍCIO DE OUTROS DIREITOS

Generalidades

“[...] A suspensão dos direitos políticos, em decorrência do trânsito em
julgado de condenação criminal, não impede a prática dos demais atos da
vida civil, tais como o de participar de sociedade privada e, até, de
representá-la. [...]”
(Ac. de 20.9.2005 no REspe no 25.074, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Inelegibilidade. Suspensão. Direitos políticos. Não-configuração. [...]
3. A inelegibilidade atinge tão-somente o jus honorum, não se impondo – à
míngua de incidência de qualquer das hipóteses do art. 15 da Constituição
Federal – restrição ao direito de filiar-se a partido político e/ou exercer o
direito de votar. [...]”
(Ac. de 18.10.2004 no REspe no 22.014, rel. Min. Caputo Bastos.)

NE: “A segunda alegação vem apontada pela falta de condição de
elegibilidade [...], sustentando que os direitos políticos do recorrido estão
suspensos. Não procede. Sobre esse tema opina a PGE: As causas de
suspensão de direitos políticos estão relacionadas no art. 15 da Constituição,
e a inelegibilidade não é uma delas. Portanto, em momento algum a filiação
partidária do recorrido restou comprometida, como quer fazer crer o
recorrente”. (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao
tema.)
(Ac. de 23.9.2004 no REspe no 23.430, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“[...] Candidatura. Registro. Contas. Rejeição. Ação desconstitutiva.
Súmula-TSE no 1. Direitos políticos. Restrição. Filiação. Deferimento. [...]
Não impede a filiação partidária a restrição dos direitos políticos decorrente
da declaração de inelegibilidade não fundada em improbidade”.
(Ac. de 23.9.2004 no REspe no 23.351, rel. Min. Peçanha Martins, red. designado
Min. Humberto Gomes de Barros.)
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EXAME DE OFÍCIO

Generalidades

“[...] Registro de candidato. Suplente de senador. Pedido indeferido.
Rejeição de contas. Verificação de inelegibilidade de ofício. Possibilidade.
Caracterização da insanabilidade das contas. [...] 1. O pedido de registro de
pré-candidato inelegível deve ser indeferido, ainda que não impugnado. [...]”
NE: Inelegibilidade é matéria de ordem pública e pode ser conhecida pelo
juiz ou Tribunal Regional ao apreciar recurso em sede de registro. Veja,
contudo, o acórdão de 21.10.2004 no REspe no 23.578, red. designado Min.
Marco Aurélio: impossibilidade de a inelegibilidade ser conhecida de ofício
em grau de recurso.
(Ac. de 16.11.2006 no AgRgRO no 1.178, rel. Min. Cezar Peluso.)

“[...] Indeferimento. Registro de candidato. Ausência. Impugnação.
Rejeição de contas (art. I, g, da LC no 64/90). [...] Conhecimento de ofício.
Possibilidade. Inelegibilidade. [...] 1. A ausência de impugnação não impede
que o juiz aprecie a inelegibilidade de ofício. (REspe nos 21.902 e 23.070).
[...]” NE: Alínea e inciso indicados são do art. 1o.
(Ac. de 17.10.2006 no AgRgRO no 1.303, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Registro de candidatura. Impugnação defeituosa. Consideração de
fatos nela veiculados. Impropriedade. Fulminada a impugnação ante o fato
de haver sido formalizada por parte ilegítima, descabe o aproveitamento dos
dados dela constantes para, de ofício, indeferir-se o registro”. NE: Trecho
do voto-vista: “Não poderia, ainda, o Tribunal conhecer da inelegibilidade de
ofício, porquanto essa competência se restringe apenas ao juiz que aprecia
originariamente o pedido de registro e não àquele que aprecia a matéria em
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grau de recurso”. Veja, contudo, o acórdão de 30.9.2004 no REspe
no 22.712, rel. Min. Humberto Gomes de Barros e o acórdão de 16.11.2006
no AgRgRO no 1.178, rel. Min. Cezar Peluso: possibilidade de a
inelegibilidade ser conhecida de ofício pelo juiz ou Tribunal Regional ao
apreciar recurso em sede de registro.
(Ac. de 21.10.2004 no REspe no 23.578, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado
Min. Marco Aurélio.)

“[...] Inelegibilidade. Rejeição de contas. Não-apreciação pela Justiça
Comum. Notícia de inelegibilidade, por ser questão de ordem pública, pode
ser conhecida pelo juiz ou pelo Tribunal Regional ao apreciar recurso em
sede de registro de diplomação (art. 44, Res.-TSE no 21.608/2004)”. NE:
Trata-se de registro de candidato, não de diplomação.
(Ac. de 30.9.2004 no AgRgREspe no 22.712, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“[...] Registro. Indeferimento. Inelegibilidade. Art. 1o, I, b, da LC no 64/90.
[...] A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘a ausência de
impugnação não impede que o juiz aprecie a inelegibilidade de ofício’. [...]”
(Ac. de 28.9.2004 nos EDclREspe no 22.425, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Reconhecimento de inelegibilidade pelo magistrado. Indeferimento do
registro. Art. 44 da Res.-TSE no 21.608. Possibilidade. [...] Tendo
conhecimento de inelegibilidade, poderá o magistrado indeferir o pedido de
registro, em observância ao art. 44 da Res.-TSE no 21.608 e à norma
prevista no parágrafo único do art. 7o da Lei Complementar no 64/90, que
permite ao juiz formar ‘sua convicção pela livre apreciação da prova,
atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os que motivaram seu
convencimento’”. NE: “[...] esta Corte, ao editar a resolução, no citado
art. 44, não distinguiu condição de elegibilidade de inelegibilidade, seja
constitucional ou infraconstitucional”.
(Ac. de 16.9.2004 no REspe no 23.070, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Candidato eleito. Diplomação. Negada. Incidência do art. 15, III, da
CF. [...] Há de se negar a diplomação ao eleito que não possui, na data da
diplomação, a plenitude dos seus direitos políticos”. NE: “Também não
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assiste razão ao recorrente [...], entendendo que a inelegibilidade, no
presente caso, é de natureza infraconstitucional e sobre ela se operou a
preclusão. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de poder o
magistrado, de ofício, conhecer de inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 2.9.2004 no REspe no 21.427, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Registro. Indeferimento de ofício. Possibilidade. A ausência de
impugnação não impede que o juiz aprecie a inelegibilidade de ofício. Ciente,
por qualquer forma, há de decidir a respeito. [...]”
(Ac. de 31.8.2004 no AgRgREspe no 21.902, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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EXECUÇÃO DA DECISÃO

Generalidades

“[...] Medida cautelar. Efeito suspensivo. Recurso eleitoral. Procedência.
Ação de impugnação de registro. Inelegibilidade. Art. 15 da LC no 64/90.
Incidência. Necessidade de trânsito em julgado. Fundamentos não
infirmados. [...] Conforme estabelece o art. 15 da LC no 64/90, o exercício
do mandato eletivo fica assegurado, enquanto não se der o trânsito em
julgado da decisão que declara a inelegibilidade. Precedentes do TSE. [...]”
(Ac. de 1o.8.2006 no AgRgAg no 6.501, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Mandado de segurança. Resolução. Novas eleições. Cargos prefeito e
vice-prefeito. Ausência de trânsito em julgado de decisão que reconhece a
inelegibilidade. Registro de candidatura. Incidência do art. 15 da LC no 64/90.
Liminar. Deferimento. A garantia expressa no art. 15 da Lei Complementar
no 64/90 decorre da presunção de elegibilidade. Essa presunção opera tanto
quando se reconhece a inelegibilidade de uma situação anterior – no
processo de registro, como quando resulta de inelegibilidade numa situação
posterior – reconhecida em processo de investigação judicial eleitoral (Lei
Complementar no 64/90, art. 22, XIV e XV). Há necessidade de se prevenir
a perturbação que decorreria de uma nova eleição, enquanto não houver o
acertamento judicial definitivo sobre a elegibilidade ou não. Ordem
concedida, liminar confirmada”.
(Ac. de 17.5.2005 no MS no 3.275, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Eleitoral. Registro: impugnação: Lei Complementar no 64/90, art. 15. I –
Ação de impugnação de registro de candidato com base na Lei
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Complementar no 64/90, art. 1o, I, g: aplicabilidade do art. 15, que assegura
o exercício do mandato do eleito diplomado enquanto não houver decisão
definitiva acerca de sua elegibilidade. [...]”
(Ac. de 24.6.2003 no AgRgRcl no 214, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Mandado de segurança. Eleição para deputado federal. Proclamação dos
resultados. Consideração de votos dados a candidato não registrado.
Nulidade. Incidência do § 3o do art. 175 do Código Eleitoral, não do seu
§ 4o. [...] O art. 15 da Lei Complementar no 64/90 opera nos casos de
reconhecimento de inelegibilidade de candidato, não quando se tratar de
falta de condições de elegibilidade. Liminar confirmada. Segurança
concedida”. NE: Indeferimento de registro de candidato por ausência de
filiação partidária.
(Ac. de 15.4.2003 no MS no 3.112, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Pedido de execução imediata de decisão do TSE. Indeferimento.
Registro de candidatura. Indeferimento. Duplicidade de filiação partidária.
Incidência do art. 15 da LC no 64/90. [...]”
(Ac. de 5.12.2002 no AgRgREspe no 19.556, rel. Min. Nelson Jobim.)
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FATOS QUE NÃO GERAM INELEGIBILIDADE

Captação ilícita de sufrágio

“[...] Não há falar em inconstitucionalidade do art. 41-A da Lei no 9.504/97,
tese, inclusive, rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no recente
julgamento da ADIn no 3.592, relator Ministro Gilmar Mendes. [...]” NE: Na
ação direta de inconstitucionalidade “[...] entendeu-se que a cominação da
referida sanção prevista no citado dispositivo não implica nova hipótese de
inelegibilidade, não havendo, portanto, ofensa ao § 9o do art. 14 da
Constituição Federal”.
(Ac. de 21.11.2006 no AgRgREspe no 25.258, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo
sentido o Ac. de 5.12.2006 no AgRgAg no 5.722, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] O art. 41-A da Lei no 9.504/97 não destoa da Constituição Federal
porque não gera declaração de inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 9.3.2006 no REspe no 25.579, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] A cassação do registro ou do diploma em decorrência da captação
ilícita de sufrágio não gera declaração de inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 22.9.2005 no AgRgREspe no 25.241, rel. Min. Humberto Gomes de Barros;
no mesmo sentido o Ac. de 1o.8.2006 no AgRgREspe no 25.787, rel. Min. Caputo
Bastos; e o Ac. de 8.8.2006 no AgRgREspe no 25.790, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] 3. É pacífica a jurisprudência da Casa no sentido de que as sanções de
cassação de registro de candidatura ou de diploma previstas em diversos
dispositivos da Lei no 9.504/97 (arts. 41-A, 73, 74 e 77) não implica
inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 16.8.2005 no Ag no 5.817, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“[...] Art. 41-A da Lei no 9.504/97. Inconstitucionalidade afastada. O
escopo do legislador é o de afastar imediatamente da disputa aquele que no
curso da campanha eleitoral incidiu no tipo ‘captação ilegal de sufrágio’. A
cassação do registro ou do diploma, cominados na referida norma legal, não
constitui nova hipótese de inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 12.8.2003 no REspe no 21.221, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo
sentido o Ac. de 3.12.2002 no REspe no 19.644, rel. Min. Barros Monteiro; e o Ac.
de 4.8.2005 no REspe no 25.215, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] A jurisprudência deste Tribunal Superior está consolidada quanto à
constitucionalidade do art. 41-A da Lei das Eleições, que não estabelece
hipótese de inelegibilidade e possibilita a imediata cassação de registro ou de
diploma. [...]”
(Ac. de 3.6.2003 no REspe no 21.248, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo sentido
o Ac. de 10.6.2003 no REspe no 21.169, rel. Min. Ellen Gracie; o Ac. de 29.4.2004
no RCEd no 612, rel. Min. Carlos Velloso; o Ac. de 17.2.2005 no RCEd no 613, rel.
Min. Carlos Velloso; e o Ac. de 7.3.2006 no AgRgREspe no 25.214, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha.)

“[...] Em representação para apurar captação vedada de sufrágio, não é
cabível a decretação de inelegibilidade, mas apenas multa e cassação de
registro ou de diploma, como previsto no art. 41-A da Lei no 9.504/97”.
(Ac. de 5.12.2002 no REspe no 21.022, rel. Min. Fernando Neves.)

Conduta vedada a agente público

“[...] 3. É pacífica a jurisprudência da Casa no sentido de que as sanções de
cassação de registro de candidatura ou de diploma previstas em diversos
dispositivos da Lei no 9.504/97 (arts. 41-A, 73, 74 e 77) não implica
inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 16.8.2005 no Ag no 5.817, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] O § 5o do art. 73 da Lei no 9.504/97 não contém hipótese de
inelegibilidade. Inconstitucionalidade não configurada. [...]”
(Ac. de 28.4.2005 no REspe no 25.117, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo
sentido o Ac. de 1o.6.2006 no REspe no 25.614, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)
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“[...] A penalidade de cassação de registro ou de diploma prevista no § 5o

do art. 73 da Lei no 9.504/97 não constitui hipótese de inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 28.10.2004 no REspe no 24.739, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Não consiste em nova hipótese de inelegibilidade a previsão, no
indigitado art. 73, § 5o, da Lei no 9.504/97, da pena de cassação do diploma,
que representou tão-somente o atendimento, pelo legislador, de um anseio
da sociedade de ver diligentemente punidos os candidatos beneficiados
pelas condutas ilícitas descritas nos incisos I a IV e VI desse artigo. [...]”
(Ac. de 17.6.2003 no AgRgREspe no 20.353, rel. Min. Barros Monteiro.)

Eleição para cargo diverso na eleição anulada

“Eleições municipais. Renovação do pleito majoritário. Excepcionalidade.
Candidatura de vereador eleito na eleição ocorrida na data regulamentar.
Possibilidade. Eleição suplementar. Não-caracterização. [...] 2. O fato de
candidato a prefeito na renovação ter sido eleito e ter exercido o cargo de
vereador na eleição ocorrida na data regulamentar, não tem o condão de
impedir seu registro a prefeito, pois não o torna inelegível, isto é, não faz,
por si só, com que ele possa ser enquadrado em algumas das hipóteses
previstas na LC no 64/90. [...]”
(Ac. de 15.5.2003 no REspe no 21.141, rel. Min. Fernando Neves.)

Escolha em convenção partidária

“Registro de candidatura. Falta de inclusão, pela convenção partidária, do
nome do recorrente na lista de candidatos. Decisão que não acarreta
inelegibilidade. Não cabimento de recurso ordinário. Impossibilidade de
receber o recurso como especial porquanto não preenchidos os seus
pressupostos legais”.
(Ac. de 2.9.98 no RO no 178, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

Participação de inauguração de obra pública

“[...] O art. 77 da Lei no 9.504/97 não é inconstitucional, porque não cria
hipótese de inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 6.9.2005 nos EDclAg no 5.766, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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“[...] 3. É pacífica a jurisprudência da Casa no sentido de que as sanções de
cassação de registro de candidatura ou de diploma previstas em diversos
dispositivos da Lei no 9.504/97 (arts. 41-A, 73, 74 e 77) não implica
inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 16.8.2005 no Ag no 5.817, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Obra pública. Inauguração. Período vedado. Candidato. Participação.
Não-comprovação. Provimento. [...]” NE: “[...] a Lei no 9.504/97 não criou
hipótese de inelegibilidade. O art. 77 simplesmente cominou pena
relacionada ao ilícito nele descrito”.
(Ac. de 30.9.2004 no REspe no 23.549, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

Prestação de contas de campanha rejeitadas

“[...] Candidato eleito. Diplomado. Contas de campanha rejeitadas.
Declaração de inelegibilidade. Perda de mandato. O tema prestação de
contas nas eleições municipais está tratado na Res.-TSE no 21.609/2004.
Nos exatos termos postos, respondida negativamente, porque: a) não houve
propositura de ação que visasse à declaração de inelegibilidade; b)
inexistente a ação, não há como aplicar nenhuma sanção; e c) a Lei
Complementar no 64/90 não trata da hipótese. Deve-se, todavia, observar o
disposto no parágrafo único do art. 54 da Res.-TSE no 21.609/2004”.
(Res. no 21.807, de 8.6.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

Recebimento de doação proibida

“[...] O art. 24 da Lei no 9.504/97, que diz respeito à proibição de partido,
candidato e coligação receberem doação das pessoas referidas nesse
dispositivo, não é inconstitucional, uma vez que esse preceito não estabelece
hipótese de inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 8.6.2004 no RO no 782, rel. Min. Fernando Neves.)
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INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS

Generalidades

“Inelegibilidade. Normas. Natureza. As normas que versam sobre a
inelegibilidade são de natureza estrita, não cabendo interpretá-las a ponto de
apanhar situações jurídicas nelas não contidas. [...]”
(Res. no 22.228, de 6.6.2006, rel. Min. Carlos Ayres Britto, red. designado Min.
Marco Aurélio.)

“[...] Instituição financeira. Conselho de administração. Função de
conselheiro. Não-incidência da alínea h do inciso II do art. 1o da LC
no 64/90. As restrições que geram as inelegibilidades são de legalidade
estrita, vedada interpretação extensiva. [...]”
(Ac. de 8.9.2004 no REspe no 22.546, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Inelegibilidade. Disciplina. Natureza das normas. Abuso do poder
econômico ou político. As normas regedoras das inelegibilidades são de
direito estrito, descabendo a adoção de forma interpretativa que importe em
elastecer-lhes o teor. [...]”
(Ac. de 23.8.94 no REspe no 12.236, rel. Min. Marco Aurélio.)
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MOMENTO DE AFERIÇÃO

Generalidades

“[...] Condenação transitada em julgado. Crime contra a administração
pública. Prescrição da pretensão executória. Extinção da pena.
Inelegibilidade por três anos. LC no 64/90, art. 1o, I, e. CPC, art. 462. 1. As
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas
ao tempo do registro de candidatura (Ac. no 22.676, rel. Min. Caputo
Bastos). 2. Aplicabilidade do art. 462 do CPC nas instâncias ordinárias.
[...]”
(Ac. de 17.3.2005 no REspe no 23.851, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado
Min. Carlos Velloso.)

“[...] Inelegibilidade. Rejeição de contas. Momento. Aferição. [...]
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, as inelegibilidades e as
condições de elegibilidade são aferidas ao tempo do registro da candidatura.
[...]” NE: O prazo de inelegibilidade se encerrara após o prazo para pedido
de registro de candidatura.
(Ac. de 22.9.2004 no REspe no 22.676, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Impugnação. Cargo de vice-prefeito. Rejeição de contas (art. 1o, I, g,
LC no 64/90). As inelegibilidades e as condições de elegibilidade são
aferidas ao tempo do registro da candidatura. Precedentes do TSE. Diversa
é a situação da condição de idade mínima, que se verifica na data prevista
da posse, por expressa previsão legal (§ 2o do art. 11 da Lei no 9.504/97).
[...]”
(Ac. de 20.9.2004 no REspe no 22.900, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“[...] Registro de candidato. Impugnação. Crime eleitoral. Pena.
Inelegibilidade (alínea e do inciso I do art. 1o da LC no 64/90). Revisão
criminal. Irrelevância. [...] O requisito de não ser o candidato inelegível e de
atender às condições de elegibilidade deve ser satisfeito ao tempo do
registro. [...]”
(Ac. de 3.9.2004 nos EDclREspe no 21.983, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Registro de candidatura. Indeferimento. Filiação partidária. Condição
de elegibilidade. Inexistência no momento do registro. [...] I – O TSE já
assentou que as inelegibilidades e as condições de elegibilidade devem ser
aferidas ao tempo do registro de candidatura. Não preenchendo o pré-
candidato os requisitos para deferimento do registro, deve ser este
indeferido. [...]”
(Ac. de 19.8.2004 no REspe no 21.719, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Prefeito. Rejeição de contas. Decisão do Tribunal de Contas da União.
Ação desconstitutiva. Inelegibilidade. Suspensão. Trânsito em julgado da
demanda. Propositura. Ação ordinária. Cassação de mandato eletivo.
Ausência. Previsão jurídica. [...] 2. As condições de elegibilidade e as
causas de inelegibilidade devem ser aferidas ao tempo da eleição. [...]”
(Ac. de 3.6.2004 no AgRgAg no 4.598, rel. Min. Fernando Neves.)

“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. Art. 15, III, da Constituição da República. Art. 18 da LC no 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.”
(Ac. de 27.5.2004 no REspe no 21.273, rel. Min. Fernando Neves.)
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“Candidato a vereador. Registro. Deferimento sob condição. Pendência.
Processo. Cancelamento. Filiação partidária. Duplicidade. Trânsito em
julgado. Cassação imediata e ex officio do registro e diploma. 1. O registro
de candidatura não deve ser deferido sob condição, uma vez que as
condições de elegibilidades e as inelegibilidades devem ser aferidas no
momento do julgamento do registro. Se o candidato não é inelegível e
preenche todas as condições de elegibilidade, o seu registro deve ser
deferido. 3. Caso questão referente a um dos requisitos da candidatura
esteja sub judice, o registro deve ser deferido ou indeferido de acordo com
a situação do candidato naquele momento, mesmo que tenha havido
recurso, porque os apelos eleitorais, em regra, não têm efeito suspensivo.
4. Não tendo havido recurso contra decisão que deferiu registro de
candidato sob condição, esta produzirá efeitos até que haja decisão
definitiva sobre a matéria em relação à qual restou condicionado. 5. Em tal
situação, é possível a propositura de recurso contra expedição de diploma,
mas esse recurso não pode ser provido se, por ocasião do julgamento, a
matéria de fundo não estiver definitivamente solucionada. Precedente:
Ac. no 19.889. 6. Após o trânsito em julgado da decisão sobre a questão em
relação à qual restou condicionado, o registro será, automaticamente,
confirmado ou cassado com a imediata perda do diploma, independente de
provocação, sem que isso implique ofensa à coisa julgada, prevista no
art. 5o, XXXVI, da Carta Magna ou ao devido processo legal, insculpido no
art. 5o, LIV, da Constituição da República”.
(Ac. de 6.4.2004 no Ag no 4.556, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Rejeição de contas pelo TCU. Inelegibilidade. a) O agente
administrativo cujas contas foram rejeitadas pelo TCU e que, na eleição
subseqüente, teve seu registro deferido e foi eleito, tendo exercido todo o
seu mandato, se pretender a reeleição não será alcançado pela
inelegibilidade em decorrência daquela rejeição de contas, pois “as
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidades são aferidas com
base na situação existente na data da eleição” (Ac. no 18.847, de
24.10.2000, rel. Min. Fernando Neves); [...] c) As condições de
elegibilidade têm como marco a data da eleição”.
(Res. no 21.563, de 18.11.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)
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“[...] Renovação de eleição majoritária. Registro de candidato.
Inelegibilidade. Improcedência. 1. O candidato que teve seu registro
indeferido por parentesco não poderá participar da renovação do pleito,
tendo em vista que as condições de elegibilidade e as inelegibilidades são
aferidas levando-se em conta a data da eleição anulada”.
(Ac. de 10.12.2002 na MC no 1.253, rel. Min. Fernando Neves.)
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Generalidades

“[...] Recurso contra expedição de diploma. Art. 262, I, do Código Eleitoral.
Inelegibilidade superveniente. Parentesco. Configuração. 1. A inelegibilidade
superveniente não se submete à preclusão, ainda mais quando assentada em
tema de estatura constitucional (§ 7o do art. 14 da Constituição Federal).
2. A matéria – inelegibilidade por parentesco – pode ser argüida em recurso
contra expedição de diploma (art. 262, I, do Código Eleitoral), mesmo se
tratando de fato superveniente ao registro. [...]”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe no 26.005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Recurso contra expedição de diploma. Prefeito. Art. 262, I, CE.
Contas. Rejeição. Inelegibilidade infraconstitucional. Superveniente.
Inexistência. Preclusão. A rejeição de contas deve ser argüida em
impugnação de registro de candidatura, sob pena de preclusão. [...]”
(Ac. de 11.4.2006 no AgRgAg no 6.735, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Recurso contra expedição de diploma. Vice-prefeito. Sucessão. [...] A
inelegibilidade de cunho constitucional pode ser alegada a qualquer tempo.
[...]”
(Ac. de 4.3.2004 no Ag no 4.494, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso contra expedição de diploma. Vereador. Cunhado do prefeito
reeleito. Parentesco por afinidade. Inelegibilidade. Art. 14, § 7o, da
Constituição Federal. Preclusão. Não-ocorrência. Ação rescisória. Não-
aplicação. Interpretação teleológica da norma. Impossibilidade. 1. A
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inelegibilidade fundada no art. 14, § 7o, 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. de 17.12.2002 no Ag no 3.632, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] 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. [...]”
(Ac. de 29.10.2002 no AgRgAg no 3.328, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)





Esta parte contém decisões sobre questões
processuais relativas à ação rescisória e à
investigação judicial eleitoral. Outras ações
relacionadas aos temas inelegibilidades,
condições de elegibilidade e abuso de poder ou
uso indevido de meios de comunicação social
são tratadas em volumes diversos da série: recurso
contra expedição de diploma é tratado no volume
Diplomação (v. 10), ação de impugnação de
mandato eletivo é objeto do volume Mandato
eletivo (v. 11).

PARTE III

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS
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AÇÃO RESCISÓRIA

Cabimento

 Generalidades

“Ação rescisória. Cabimento. Justiça Eleitoral. Art. 22, inciso I, alínea j, do
Código Eleitoral. Decisões. Tribunal Superior Eleitoral. Interpretação
restritiva. Constitucionalidade. Art. 101, § 3o, e, da Lei Complementar
no 35/79. Não-aplicação. 1. A ação rescisória somente é admitida neste
Tribunal Superior contra decisões de seus julgados (CF, arts. 102, I, j, e 105,
I, e). Interpretação restritiva que não contraria o texto constitucional.
Precedente: Ac. no 106. 2. O art. 101, § 3o, e, da Lei Complementar
no 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura) diz respeito à competência das
seções existentes nos tribunais de justiça para exame de ações rescisórias,
o que não se aplica à Justiça Eleitoral, que segue a regra específica do
art. 22, I, j, do Código Eleitoral. [...]”
(Ac. de 6.5.2004 no AgRgAg no 4.627, rel. Min. Fernando Neves.)

“Ação rescisória. Art. 485, V e IX, do CPC. Não-cabimento. Hipótese na
qual, apesar de fundada a ação rescisória na violação a literal disposição de
lei e em decisão baseada em erro de fato, verifica-se o inconformismo do
autor acerca da interpretação conferida aos temas abordados na decisão
rescindenda. Ação improcedente”.
(Ac. de 26.6.2003 na AR no 120, rel. Min. Ellen Gracie.)
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 Condição de elegibilidade

“[...] Ação rescisória. Acórdão regional. Condição de elegibilidade.
Negativa de seguimento. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral julgar
originariamente ação rescisória nos casos de inelegibilidade somente de
seus julgados. [...]” NE: Descabimento de ação rescisória sobre condição
de elegibilidade.
(Ac. de 1o.7.2004 no AgRgAR no 165, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Ação rescisória. Questão de ordem. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral
que versa sobre condição de elegibilidade. Inelegibilidade. Cabimento. 1. Ao
Tribunal Superior Eleitoral compete apenas processar e julgar
originariamente ação rescisória de seus julgados que versem sobre
inelegibilidade”.
(Ac. de 20.9.2002 na AR no 144, rel. Min. Fernando Neves.)

 Decisão de juiz eleitoral

“[...] Ação rescisória. Art. 22, I, j, do Código Eleitoral. Incompetência do
TSE para rescindir julgados que não os seus. [...]” NE: Ação rescisória
contra decisão de juiz eleitoral que indeferiu registro de candidato, a qual foi
confirmada por acórdão do TSE. Trecho do voto do relator: “Na decisão
agravada verifiquei que o autor não deixa claro qual decisão pretende ver
rescindida – se a sentença de primeiro grau, ou se o acórdão do TSE que
resultou no indeferimento de seu registro”.
(Ac. de 19.12.2005 no AgRgAR no 229, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Ação rescisória. Hipótese de cabimento. Inexistência. No âmbito da
Justiça Eleitoral, a ação rescisória somente é cabível para desconstituir
decisão do Tribunal Superior Eleitoral e que, ademais, contenha declaração
de inelegibilidade (art. 22, I, j, CE), o que não ocorre na espécie. [...]” NE:
Ação rescisória contra decisão de juiz eleitoral que indeferiu registro de
candidato.
(Ac. de 6.9.2005 no AgRgAR no 225, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)
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“[...] Suspensão dos direitos políticos. Matéria eleitoral. Decisão de juiz
eleitoral. Ação rescisória. Incabível. [...] I – Nos termos da jurisprudência
desta Corte, a ação rescisória tem aplicação limitada na Justiça Eleitoral.
[...]” NE: Ação rescisória contra decisão de juiz eleitoral, transitada em
julgado, que, nos autos de representação, suspendeu direitos políticos por
três anos por improbidade administrativa.
(Ac. de 19.8.2004 no REspe no 21.589, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Ação rescisória proposta para desconstituir decisão proveniente de juízo
eleitoral. Não-cabimento. [...] 1. A ação rescisória somente é cabível na
esfera eleitoral para atacar julgados desta Corte Superior que tratem de
inelegibilidade, nos termos do que determina o art. 22, I, j, do Código
Eleitoral”.
(Ac. de 30.9.2003 no REspe no 19.653, rel. Min. Fernando Neves.)

“Ação rescisória. Sentença de primeiro grau. Indeferimento de registro de
candidatura. Trânsito em julgado. Não cabe ao TSE julgar ação rescisória
de sentença de primeiro grau, mas apenas de seus julgados. A remessa dos
autos ao Tribunal Regional não se justifica, pois esse órgão não é
competente para o julgamento desse tipo de ação, ainda menos de sentença
de primeiro grau. A Lei Complementar no 86/96, ao introduzir a ação
rescisória no âmbito da Justiça Eleitoral, incumbiu somente a esta Corte
Superior o processo e julgamento. [...]”
(Ac. de 27.3.2001 no AgRgAR no 89, rel. Min. Garcia Vieira.)

 Decisão de Tribunal Regional Eleitoral

“[...] Acórdão regional. Ação rescisória. Art. 22, I, j, do Código Eleitoral.
Não-cabimento. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é
firme no sentido de que, diante do que preceitua o art. 22, I, j, do Código
Eleitoral, a ação rescisória, no âmbito da Justiça Eleitoral, somente é cabível
para desconstituir decisão deste Tribunal Superior que contenha declaração
de inelegibilidade. Precedentes. 2. Não há como se contrapor, por meio de
ação rescisória nesta Corte Superior, a decisão do egrégio Tribunal Regional
Eleitoral que manteve indeferimento do registro de candidatura, ainda que
fundado em inelegibilidade. [...]”
(Ac. de 1o.10.2004 no AgRgAR no 176, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“Recurso contra expedição de diploma. Vereador. Cunhado do prefeito
reeleito. Parentesco por afinidade. Inelegibilidade. Art. 14, § 7o, da
Constituição Federal. Preclusão. Não-ocorrência. Ação rescisória. Não-
aplicação. Interpretação teleológica da norma. Impossibilidade. [...] 2. Não
procede a alegação de que, ante o trânsito em julgado da sentença que
deferiu o registro de candidatura, deveria ter sido ajuizada ação rescisória
para a declaração de inelegibilidade, porquanto, na sentença, não ocorreu
nenhuma discussão sobre a matéria, além do que a jurisprudência deste
Tribunal Superior é pacífica no sentido de que essa espécie de ação,
prevista no art. 22, inciso I, alínea j, do Código Eleitoral, somente é
admissível para atacar julgados desta Corte e não para desconstituir decisão
de tribunais regionais ou juízes eleitorais. [...]”
(Ac. de 17.12.2002 no Ag no 3.632, rel. Min. Fernando Neves.)

“Agravo regimental em ação rescisória. Competência para apreciar ação
rescisória contra decisão transitada em julgado de Tribunal Regional.
Confronto com jurisprudência dominante do TSE. I – Pedido
manifestamente inviável, em confronto com jurisprudência dominante, no
sentido de falecer ao TSE competência para apreciar ação rescisória contra
decisão com trânsito em julgado dos tribunais regionais. [...]”
(Ac. de 21.10.2002 no AgRgAR no 146, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

 Decisão que não declara inelegibilidade

– Generalidades

“Só é cabível ação rescisória, no âmbito da Justiça Eleitoral, em
casos de inelegibilidade (alínea j do inciso I do art. 22 do Código
Eleitoral; [...]” NE: A decisão rescindenda versou sobre registro de
candidato e falta de quitação eleitoral.
(Ac. de 16.11.2006 na AR no 246, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

 “[...] Ação rescisória. Registro. Candidatura. Deferimento. Ausência
de declaração de inelegibilidade. Descabimento. Precedentes. 1. A
ação rescisória, no âmbito da Justiça Eleitoral, somente é cabível para
desconstituir decisão desta Corte que contenha declaração de
inelegibilidade (art. 22, I, j, CE). [...]”
(Ac. de 1o.2.2005 no AgRgAR no 211, rel. Min. Carlos Velloso.)
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“[...] A ação rescisória prevista no art. 22, j, do Código Eleitoral,
somente é cabível para desconstituir decisão do TSE que resulte em
declaração de inelegibilidade. [...]” NE: A alínea indicada é do inciso I
do referido artigo.
(Ac. de 13.5.2004 no AgRgAR no 164, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Agravo regimental. Registro provisório de partido político deferido
pelo prazo de um ano, nos termos do art. 12 da Lei no 5.682/71, Lei
Orgânica dos Partidos Políticos, com redação vigente à época dos
fatos. Extinção do registro em razão de não ter o partido conseguido,
no prazo, realizar a sua organização definitiva. Pretensão de liminar
para a participação nas eleições de 2000. 1. Em razão da não-
obtenção da medida liminar que lhe possibilitasse participar das
eleições de 2000, inegável a perda do objeto da ação rescisória que
visa, de forma oblíqua, à obtenção de registro de partido político. 2. A
jurisprudência do TSE tem por incabível a ação rescisória de julgado
que não verse sobre inelegibilidade (Código Eleitoral, art. 22, I, j).
[...]”
(Ac. de 22.4.2003 no AgRgAR no 57, rel. Min. Ellen Gracie.)

– Decisão em representação da Lei das Eleições

NE: No caso, foi proposta ação rescisória de sentença proferida por
juiz eleitoral, condenatória à pena de multa por propaganda eleitoral
irregular. Trecho do voto do relator: “[...] a ação rescisória somente
será cabível contra decisão desta Corte que tenha declarado a
inelegibilidade”. (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão
quanto ao tema.)
(Ac. de 1o.3.2005 no AgRgAR no 218, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Ação rescisória. Negativa de seguimento. Não-configuração da
hipótese do art. 22, I, j, do Código Eleitoral. [...]” NE: Candidato
condenado ao pagamento de multa por conduta vedada a agente
público.
(Ac. de 15.2.2005 no AgRgAR no 216, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Descabimento de ação rescisória. Representação fundada no
art. 73 da Lei no 9.504/97. Ausência de declaração de inelegibilidade.
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Precedentes. Cabe ação rescisória somente de decisão do TSE que
trata de inelegibilidade (Art. 22, I, j, CE). [...]”
(Ac. de 7.8.2003 no AgRgAR no 139, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Ação rescisória. [...] II – O cabimento da ação rescisória, no
âmbito da Justiça Eleitoral, está restrito às hipóteses de
inelegibilidade. [...]” NE: Ação rescisória de decisão proferida em
representação por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro.
(Ac. de 10.6.2003 no Ag no 4.175, rel. Min. Peçanha Martins.)

– Decisão que defere registro de candidato

“Ação rescisória. Eleições 2004. Inelegibilidade. Cabimento. Não
cabe rescisória de acórdão que proclamou a elegibilidade de
candidato”. NE: Ação rescisória de decisão que deferiu o registro de
candidato.
(Ac. de 14.4.2005 na AR no 207, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Não cabe ação rescisória contra decisão que defere registro de
candidato. [...]” NE: “[...] a ação rescisória prevista no art. 22, j, do
Código Eleitoral somente é cabível para desconstituir decisão que
resulte em declaração de inelegibilidade”. NE: A alínea indicada é do
inciso I do referido artigo.
(Ac. de 16.12.2004 no AgRgAR no 208, rel. Min. Gilmar Mendes.)

NE: No caso, foi proposta ação rescisória de decisão que deferiu o
registro de candidato. Trecho do voto do relator: “[...] a ação
rescisória somente será cabível contra decisão que tenha declarado a
inelegibilidade”. (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão
quanto ao tema.)
(Ac. de 18.11.2004 no AgRgAR no 206, rel. Min. Peçanha Martins.)

– Decisão que não examina o mérito da inelegibilidade

“Ação rescisória. Art. 22, I, j, do Código Eleitoral. Acórdão. Mérito.
Análise. Ausência. Desconstituição. Inadmissibilidade. Cabimento.
Tribunal Superior Eleitoral. Matéria. Inelegibilidade. Precedentes. [...]
1. No âmbito da Justiça Eleitoral, a ação rescisória é cabível apenas
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nas decisões do Tribunal Superior Eleitoral que analisem o mérito de
questões atinentes à inelegibilidade. [...]” NE: “[...] o acórdão do
Tribunal fundou-se, sobretudo, na intempestividade do recurso
especial, o que enseja o não-cabimento da rescisória contra tal
decisão. Destaco, ainda, que o autor da rescisória, na inicial, argúi
questões relativas à nulidade da intimação no processo de registro,
possibilidade de regularização de capacidade processual, aplicação do
princípio da fungibilidade de recursos e violação dos princípios da
ampla defesa e do contraditório, sem sequer aduzir eventual questão
relativa à inelegibilidade”.
(Ac. de 10.10.2006 no AgRgAR no 245, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Ação rescisória. Alegação de violação do art. 93, IX, da
Constituição Federal. Não-ocorrência. Decisão que apresenta
fundamentação suficiente a ensejar a negativa de trânsito da
rescisória, nos termos do art. 36, § 6o, do RITSE. Rescindibilidade.
Pressuposto. Sentença de mérito transitada em julgado (CPC, art.
485, caput). Decisão rescindenda que não adentrou o meritum
causae. Descabimento da rescisória. Precedentes. [...] Nos termos
do art. 485, caput, da Lei Processual Civil, é pressuposto de
cabimento da ação rescisória visar à desconstituição de decisum de
mérito transitado em julgado. Tendo em vista que a decisão
rescindenda não cuidou do mérito da causa, a teor de precedentes
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, é descabido o
ajuizamento de ação rescisória visando desconstituí-la. [...]”
(Ac. de 7.10.2003 no AgRgAR no 158, rel. Min. Barros Monteiro.)

– Decisão sobre matéria processual

“Ação rescisória. Hipótese de cabimento. Inexistência. No âmbito da
Justiça Eleitoral, a ação rescisória somente é cabível para
desconstituir decisão do Tribunal Superior Eleitoral e que, ademais,
contenha declaração de inelegibilidade (art. 22, I, j, CE), o que não
ocorre, na espécie. [...]” NE: A decisão rescindenda negou
conhecimento ao recurso especial por não preencher os pressupostos
de admissibilidade.
(Ac. de 17.10.2006 no AgRgAR no 250, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)



205JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

“[...] Só cabe ação rescisória para desconstituir decisão que contenha
declaração de inelegibilidade. Acórdão que nega seguimento a
recurso especial, por impossibilidade de reexame de provas, não se
expõe a ação rescisória. É que nos termos do Código Eleitoral (art.
22, I, j), apenas as decisões que declaram a inelegibilidade são
rescindíveis”.
(Ac. de 14.2.2006 no AgRgEDclEDclAR no 220, rel. Min. Humberto Gomes
de Barros.)

“[...] Ação rescisória. Eleições 2004. Registro de candidatura. [...]”
NE: Descabimento de ação rescisória proposta contra decisão que
considerou intempestivo recurso eleitoral.
(Ac. de 26.10.2004 no AgRgAR no 205, rel. Min. Carlos Velloso.)

 Decisão sem trânsito em julgado

“Ação rescisória. [...] Mandato. Perda. Inelegibilidade. Condições.
Pendente de trânsito em julgado decisão do Supremo Tribunal Federal, é
prematura a rescisória fundada no art. 485, VIII, CPC”.
(Ac. de 17.11.2005 na AR no 213, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Questão de ordem. Ação rescisória. Propositura da ação sem o trânsito em
julgado da decisão rescindenda. Inaplicabilidade da Súmula no 514 do
Supremo Tribunal Federal. Processo extinto sem julgamento do mérito. 1. A
Súmula no 514 do Supremo Tribunal Federal não permite a propositura de
ação rescisória de decisão que ainda não tenha transitado em julgado”.
(Ac. de 3.12.2002 na AR no 152, rel. Min. Fernando Neves.)

 Documento novo

“Ação rescisória. Acórdão. Tribunal Superior Eleitoral. Indeferimento.
Registro. Candidato. Vereador. Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da Lei
Complementar no 64/90. Contratação de servidores sem concurso público.
Irregularidade insanável. Documento novo. Certidão. Tribunal de Contas.
Não-caracterização. Precedente. Alegação. Rejeição de contas. Motivo
diverso. Irregularidade sanável. Fato delineado no acórdão regional.
Questão aventada no acórdão rescindendo. Impossibilidade. Reexame.
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Causa. 1. Hipótese em que a certidão do Tribunal de Contas que instrui a
ação rescisória não pode ser caracterizada como documento novo, na
medida em que poderia perfeitamente ter sido obtida pelo candidato durante
o processamento de seu registro de candidatura e utilizada em sua defesa.
Nesse sentido: Ac. no 156, Ação Rescisória no 156, relatora Ministra Ellen
Gracie, de 21.10.2003. 2. O autor pretende simplesmente rediscutir a causa
de indeferimento de seu registro, o que não é possível por meio da via
excepcional da ação rescisória. [...]”
(Ac. de 31.3.2005 no AgRgAR no 209, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Ação rescisória. Inaplicabilidade do art. 485, V e IX, do Código de
Processo Civil. Não se aplicam, ao caso dos autos, as hipóteses do art. 485,
V e IX, do Código de Processo Civil, pelos seguintes fundamentos:
a) alegação de erro de fato que, na verdade, revela inconformismo do autor
diante da interpretação desta Corte acerca dos temas abordados no acórdão
rescindendo; b) hipótese em que não se verifica a existência de documento
novo a justificar o cabimento da rescisória, pois, apesar de o documento
ter-se formado após o julgamento do recurso ordinário perante o TRE, sua
existência não era ignorada. O documento poderia ter sido utilizado pelo
autor, desde que houvesse solicitado sua confecção a tempo e modo. Não é,
outrossim, o referido documento capaz, por si só, de assegurar ao autor
pronunciamento favorável, uma vez que interessa à Justiça Eleitoral que o
candidato tenha se desincompatibilizado de fato, e não somente de direito.
Ação improcedente”.
(Ac. de 16.12.2003 na AR no 156, rel. Min. Ellen Gracie.)

Competência

“[...] Ação rescisória. Art. 22, I, j, do Código Eleitoral. Incompetência do
TSE para rescindir julgados que não os seus. [...]”
(Ac. de 19.12.2005 no AgRgAR no 229, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“[...] Ação rescisória. Acórdão regional. Condição de elegibilidade.
Negativa de seguimento. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral julgar
originariamente ação rescisória nos casos de inelegibilidade somente de
seus julgados. [...]”
(Ac. de 1o.7.2004 no AgRgAR no 165, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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Prazo para propositura

“[...] Ação rescisória. Art. 22, I, j, do Código Eleitoral. Incompetência do
TSE para rescindir julgados que não os seus. [...]” NE: “Consignei que se o
objeto desta rescisória for o referido acórdão do TSE, a ação é
intempestiva, conforme o art. 22, I, j, do Código Eleitoral. O termo inicial do
prazo para a propositura de ação rescisória é a data do trânsito em julgado
do acórdão rescindendo. No caso, o trânsito em julgado do acórdão do TSE
se deu em 10.10.2004, ou seja, há muito mais de 120 dias”.
(Ac. de 19.12.2005 no AgRgAR no 229, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Decadência. Ação rescisória. Recursos. Sucessividade. Recurso
inadmissível não tem o efeito de obstaculizar o trânsito em julgado de
pronunciamento judicial, possuindo a última decisão no processo natureza
declaratória”. NE: “Se, diante de decisão que não desafia recurso
extraordinário, insiste-se na admissibilidade deste, interpondo-o e, ante
pronunciamento negativo, protocoliza-se o agravo e outros recursos
subseqüentes, corre-se o risco de perder, como ocorreu na situação jurídica
revelada neste processo, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória”.
(Ac. de 5.5.2005 no AgRgAR no 221, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Ação rescisória. Pedido. Registro. Chapa majoritária. Eleições municipais.
Rejeição de contas. Câmara Municipal. Decreto. Posterioridade. Alínea g
do inciso I do art. 1o da LC no 64/90. Ação desconstitutiva após
impugnação. Registro. Indeferimento. Mérito. Decisão do TSE. Não-
apreciação. Ação rescisória. Não-cabimento”. NE: “Não ocorreu a
decadência da ação rescisória, pois, [...] ao agravo de instrumento foi
negado provimento sob o argumento de ser inviável o processamento de
recurso extraordinário para debater matéria infraconstitucional [...] Apenas
os embargos de declaração foram considerados protelatórios pelo egrégio
STF, não tendo ambos os apelos, como parece querer fazer crer o réu, se
revestido de caráter meramente procrastinatório”.
(Ac. de 15.6.2004 na AR no 162, rel. Min. Fernando Neves.)
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Recurso

“[...] Ação rescisória. Embargos infringentes. Art. 530 do Código de
Processo Civil. Justiça Eleitoral. Não-cabimento. 1. Não são cabíveis
embargos infringentes, no âmbito da Justiça Eleitoral, sem norma legal que
expressamente admita esse recurso. [...]”
(Ac. de 2.12.2003 nos EDclREspe no 19.653, rel. Min. Fernando Neves.)
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ELEITORAL

Ações judiciais fundadas nos mesmos fatos

 Generalidades

“[...] Recurso ordinário. Ação de investigação judicial eleitoral. Fatos já
apreciados em recurso contra expedição de diploma. Prejudicialidade. Se os
mesmos fatos já foram apreciados em recurso contra expedição de diploma,
concluindo-se por não-caracterizada a infração ou inexistência de
potencialidade para influir no resultado do pleito, considera-se prejudicado o
recurso ordinário. [...]”
(Ac. de 24.5.2005 no AgRgRO no 700, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso contra expedição de diploma. Art. 262, IV, do Código Eleitoral.
Prefeito. Abuso de poder político. Inauguração de escola municipal.
Conduta. Candidato. Participação. Objeto. Representação. Art. 77 da Lei
no 9.504/97. [...] 2. A prática de uma das condutas vedadas pela Lei
no 9.504/97, mesmo que já tenha sido objeto de representação, pode vir a
ser apurada em investigação judicial e ensejar a aplicação do disposto no
art. 22 da LC no 64/90, desde que seja demonstrada potencialidade de a
prática influir na disputa eleitoral. [...]”
(Ac. de 23.3.2004 no Ag no 4.511, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Recurso contra expedição de diploma. [...] I – Na linha da atual
jurisprudência desta Corte, em sede de recurso contra expedição de diploma
(art. 262, IV, CE), a improcedência de ação de investigação judicial eleitoral
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ou de ação de impugnação de mandato eletivo não vincula o Tribunal.
Precedentes. [...]” NE: Inocorrência da perda de objeto do recurso de
diplomação.
(Ac. de 4.9.2003 nos EDclAgRgREspe no 20.347, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Ação de investigação
judicial. Improcedência. Requisitos legais preenchidos. Art. 299, CE.
Precedentes. 1. A investigação judicial eleitoral julgada improcedente não
constitui óbice para a instauração de ação penal. [...]”
(Ac. de 13.5.2003 no RHC no 51, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] II – A decisão proferida em ação de investigação judicial ou ação de
impugnação de mandato eletivo não induz à perda de objeto do recurso
contra a expedição de diploma, fundado nos mesmos fatos que ensejaram
aquelas. [...]”
(Ac. de 8.5.2003 no AgRgREspe no 20.347, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Coisa julgada

“Habeas corpus. Trancamento. Ação penal. Inexistência. Ofensa ao
art. 5o, XXXVI, da CF/88. Coisa julgada. Independência. Esferas cível-
eleitoral e criminal. Apuração. Igualdade. Fatos: ação de investigação
judicial eleitoral e ação penal (art. 299 do CE). Existência. Justa causa.
Prosseguimento. Denúncia. Descrição. Crime em tese. Recebimento.
Ordem denegada”. NE: Alegação de ofensa à coisa julgada na medida em
que os fatos foram objeto de investigação judicial julgada improcedente.
Trecho do voto do relator: “As esferas de responsabilização cível-eleitoral e
criminal são independentes e os mesmos fatos que não foram hábeis a
demonstrar abuso em sede de investigação judicial eleitoral, podem vir a
configurar crime eleitoral”.
(Ac. de 13.9.2006 no HC no 535, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Coisa julgada. A representação prevista na Lei no 9.504/97, a ação de
investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação de mandato eletivo
são autônomas, possuem requisitos legais próprios e conseqüências
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distintas. O trânsito em julgado de uma não exclui, necessariamente, a
outra. Falta de prequestionamento. Preliminar rejeitada. [...]”
(Ac. de 29.6.2004 no REspe no 21.380, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] II – Já assentou esta Corte que, em se tratando de ação de
investigação judicial eleitoral, recurso contra expedição de diploma e ação
de impugnação de mandato eletivo, quando fundadas as ações nos mesmos
fatos, a procedência ou improcedência de uma não é oponível à
admissibilidade da outra a título de coisa julgada. Precedentes”.
(Ac. de 16.9.2003 no REspe no 21.229, rel. Min. Peçanha Martins.)

NE: Alegação de que não fora respeitada a coisa julgada, uma vez que a
matéria de prova já fora julgada em investigação judicial eleitoral. Trecho do
voto do relator: “[...] Embora a ação de investigação judicial eleitoral
ajuizada contra os ora agravantes, pelos mesmos fatos motivadores da ação
penal, tenha sido julgada extinta sem julgamento de mérito, em razão da
carência da ação, tal decisão não tem o condão de gerar os efeitos
pretendidos pelos recorrentes. Na esfera penal, apesar de o juízo ser feito
com base nos mesmos fatos narrados na investigação judicial eleitoral,
busca-se apurar a autoria e materialidade do delito (art. 299, CE), sendo
desnecessário, na hipótese, o nexo de causalidade entre o resultado do pleito
e a conduta vedada. [...]” (Ementa não transcrita por não reproduzir a
decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 29.5.2003 no Ag no 3.992, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso contra expedição de diploma. Trânsito em julgado em investigação
judicial. Desnecessidade. Precedentes. Investigação judicial julgada
improcedente com trânsito em julgado. Exame do recurso contra expedição
de diploma. Óbice. Inexistência. [...]”
(Ac. de 18.2.2003 no Ag no 3.191, rel. Min. Fernando Neves.)

 Continência

“Investigação judicial. Candidatos a deputado estadual e federal. Médicos
integrantes do Conselho Regional de Medicina. Jornal da categoria.
Matéria. Notícia. Candidatura. Abuso do poder econômico. Não-
configuração. Propaganda eleitoral irregular. Doação indireta a candidatos.
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Apuração. Representação. Art. 96 da Lei no 9.504/97. Inépcia da inicial.
Art. 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil. [...] 5. Nas ações
de investigação judicial eleitoral e impugnação de mandato eletivo há
distinção de procedimentos e de objetos. [...] Recursos ordinários providos a
fim de julgar improcedente a investigação judicial”. NE: “Rejeito, ainda, a
alegada continência da investigação e a perda do interesse processual, por
ter sido proposta ação de impugnação de mandato eletivo contra os
recorrentes, com base nos mesmos fundamentos da investigação judicial.
Observo que nessas ações há distinção de procedimentos, além do que os
objetos das demandas são nitidamente distintos: na investigação judicial –
que inclusive pode ser proposta contra terceiros que hajam contribuído para
a prática do ato abusivo – é prevista a imposição da sanção de
inelegibilidade aos representados, bem como a cassação do registro do
candidato beneficiado caso seja a ação julgada procedente até a data da
eleição; na ação de impugnação de mandato eletivo, objetiva-se a cassação
do mandato do candidato eleito”.
(Ac. de 8.6.2004 no RO no 782, rel. Min. Fernando Neves.)

 Desmembramento

“Propaganda partidária. Alegação de desvio de finalidade. Promoção
pessoal. Abuso do poder econômico e político. Desmembramento.
Competência. Proporcionalidade. Parcial procedência. Ajuizada
representação por infrações cometidas em espaço de propaganda partidária,
quando, relacionadas ao mesmo fato, em tese, ensejarem apreciação sob a
ótica da investigação judicial e das representações relativas ao
desvirtuamento da propaganda partidária e ao descumprimento da Lei
Eleitoral, é de se admitir o desmembramento do feito, para que o processo e
julgamento se verifique, observada a competência prevista em lei. [...]”
(Ac. de 18.12.2003 na Rp no 646, rel. Min. Barros Monteiro; no mesmo sentido o
Ac. de 15.6.2004 na Rp no 639, rel. Min. Peçanha Martins; o Ac. de 15.6.2004 na
Rp no 641, rel. Min. Peçanha Martins; o Ac. de 15.6.2004 na Rp no 642, rel. Min.
Peçanha Martins; e o Ac. de 15.6.2004 na Rp no 643, rel. Min. Peçanha Martins.)
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 Litispendência

“Representação. Investigação judicial. Uso indevido dos meios de
comunicação social. Preliminares. Litispendência. Inépcia da inicial.
Rejeição. Ausência. Potencialidade. Desequilíbrio do pleito. Improcedência
da representação. Arquivamento. Para que se configure a litispendência é
necessária a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, não
configurada no caso dos autos. [...]”
(Ac de 27.9.2006 na Rp no 949, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Ação de impugnação de mandato eletivo. Sentença. Extinção do feito.
Fundamento. Litispendência. Investigação judicial. Recurso. Acórdão
regional. Anulação da decisão. Recurso especial. Alegação. Ofensa.
Dispositivos constitucionais. Ausência. Prequestionamento. [...]
2. Conforme assentado pela jurisprudência deste Tribunal, não há
litispendência entre ação de impugnação de mandato eletivo e investigação
judicial. [...]”
(Ac. de 1o.8.2006 no AgRgAg no 6.995, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Representação. Investigação judicial. Rito. Lei de Inelegibilidade. Adoção.
Possibilidade. Abuso do poder econômico. Conduta vedada. Comprovação.
Sanções. Inelegibilidade. Cassação de diploma. Prefeito e vice-prefeito. [...]
3. Não há litispendência entre a ação de investigação judicial eleitoral e o
recurso contra expedição de diploma. [...]”
(Ac. de 18.11.2004 nos EDclREspe no 21.316, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Ação de investigação judicial. Litispendência. Ação de impugnação de
mandato eletivo. Ausência. [...] II – Não há litispendência entre a ação de
investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação de mandato eletivo,
pois, embora possam assentar-se nos mesmos fatos, perseguem objetivos
distintos. Enquanto aquela busca a cassação do registro e a declaração de
inelegibilidade, fundada na existência de ‘uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social’, esta tem por escopo a cassação
do mandato eletivo, se conquistado mediante abuso do poder econômico,
corrupção ou fraude. [...]”
(Ac. de 12.6.2003 no Ag no 4.203, rel. Min. Peçanha Martins.)
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Alegações finais

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Meio de comunicação social.
Uso indevido. Inelegibilidade. Preceito legal. Violação. Ausência. Defesa.
Cerceamento. Não-configuração. [...] 2. Com a abertura de prazo para
alegações finais, não há que se falar em cerceamento de defesa. [...]” NE:
As partes tiveram o prazo sucessivo de cinco dias para apresentação das
alegações finais, prazo este que não foi observado pelo recorrente.
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg no 6.907, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Representação. Recurso ordinário. Preliminares rejeitadas. Propaganda
eleitoral. Poder político. Abuso. Caracterização. Inelegibilidade. Não-
provimento. O prazo comum para manifestação das partes, previsto no
art. 22, X, da LC no 64/90, não lhes acarreta prejuízo. [...]”
(Ac. de 16.5.2006 no RO no 749, rel. Min. José Delgado.)

Assistência

“Representação. Lei Complementar no 64/90. Testemunhas. Assistência
simples. O assistente recebe o processo no estágio em que se encontra, não
lhe cabendo arrolar testemunhas no que a iniciativa é do representante e do
representado – art. 22, V, da Lei Complementar no 64/90”.
(Ac. de 25.10.2005 no REspe no 25.294, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado
Min. Marco Aurélio.)

“[...] Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar no 64/90. Abuso do
poder político. Prefeito. Candidata a deputada estadual. Máquina
administrativa. Utilização. Pedido. Admissão. Assistente. Candidato a
prefeito. Segundo colocado. Eleições 2004. Indeferimento. 1. A assistência
litisconsorcial, prevista no art. 54 do Código de Processo Civil, é admitida
quando a sentença pode influir na relação jurídica entre o assistente
litisconsorcial e o seu adversário, referindo-se àquele que mantém relação
jurídica própria com o adversário da parte assistida e que poderia desde o
início figurar na causa. Nesse sentido: Ac. no 612. 2. A decisão oriunda de
investigação judicial proposta nas eleições de 2002 contra prefeito,
candidato à reeleição nas eleições de 2004, não influi em nenhuma relação
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jurídica estabelecida entre o segundo colocado no último pleito, que postula
a admissão como assistente litisconsorcial, e o investigado, que conseguiu se
reeleger. 3. Por sua vez, para admissão da assistência simples, a que refere
o art. 50 do CPC, é exigida a demonstração do interesse imediato a fim de
que se possa deferir a intervenção no feito. Nesse sentido: Ac. no 4.527.
4. Mesmo que o pretenso assistente tenha ficado em segundo lugar na
eleição municipal deste ano, não trará nenhum proveito imediato a ele o
trânsito em julgado dessa demanda, em que restou imposta a sanção de
inelegibilidade ao atual prefeito e primeiro colocado nessa eleição. [...]”
(Ac. de 16.11.2004 nos EDclRO no 752, rel. Min. Caputo Bastos.)

Cabimento

 Generalidades

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Meio de comunicação social.
Uso indevido. Inelegibilidade. Preceito legal. Violação. Ausência. [...] 1. A
ação de investigação judicial eleitoral se mostra adequada para se apurar
possível abuso dos meios de comunicação social. [...]”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg no 6.907, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Matéria interna corporis de partido. [...] Justiça Eleitoral.
Incompetência. [...]” NE: Indeferimento de investigação judicial eleitoral
que visava apurar possíveis irregularidades ocorridas em convenção
municipal realizada para eleição de diretório municipal de partido político.
(Ac. de 18.5.2004 no Ag no 4.618, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Investigação judicial. Propaganda institucional realizada em período
não vedado por lei. Alegação de infringência ao disposto no art. 37, § 1o,
CF. Inexistência de indícios ou circunstâncias que evidenciem repercussão
no processo eleitoral. Hipótese que não se ajusta à moldura da
representação prevista na Lei das Inelegibilidades. Improvimento. A
realização da propaganda institucional, em desacordo com o art. 37, § 1o, da
Constituição, constitui quebra do princípio da impessoalidade, desvio cujo
exame se fixa, de ordinário, fora da órbita da Justiça Eleitoral. Para que se
admita a apuração dos reflexos de atos dessa natureza no processo
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eleitoral, mediante investigação judicial, necessária se faz ao menos a
demonstração da existência de indícios ou circunstâncias que evidenciem a
intenção de influir nas eleições, com nítido propósito de beneficiar
determinado candidato ou partido político, pressuposto para a representação
de que cuida o art. 22 da Lei Complementar no 64/90”.
(Ac. de 2.10.2003 no AgRgRp no 668, rel. Min. Barros Monteiro; no mesmo
sentido o Ac. de 2.10.2003 no AgRgRp no 669, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Investigação judicial. Propaganda institucional realizada em período não
vedado por lei. Alegação de infringência ao disposto no art. 37, § 1o, CF.
Inexistência de promoção de autoridades ou servidores públicos. Desvio ou
abuso do poder de autoridade não caracterizado. Improcedência da
representação. Possibilidade de ser dispensada a dilação probatória – fatos
dependentes de prova exclusivamente documental, já produzida. [...] IV – É
admissível, ao menos em tese, que, em situações excepcionais, diante de
eventual violação ao § 1o do art. 37 da Constituição, perpetrada em
momento anterior aos três meses que antecedem as eleições, desde que
direcionada a nelas influir, com nítido propósito de beneficiar determinado
candidato ou partido político, seja a apuração dos reflexos daquele ato no
processo eleitoral, já em curso, promovida pela Justiça Eleitoral, mediante
investigação judicial. V – Inconveniência de se impor rigidez absoluta à
delimitação da matéria a ser submetida, em sede de investigação judicial, ao
exame da Justiça Eleitoral, ante a sofisticação com que, em matéria de
eleições, se tem procurado contornar os limites da lei, cuja fragilidade é
inegável, na tentativa de se auferir benefícios incompatíveis com a lisura e a
legitimidade do pleito”.
(Ac. de 5.11.2002 na Rp no 404, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

Capacidade postulatória

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Ausência de capacidade
postulatória da subscritora da inicial. Inexistência do ato. [...] O pedido de
desarquivamento, com ratificação dos termos da petição inicial, não tem o
condão de reiniciar o processo quando a inicial que se pretende ratificar é
um ato inexistente”. NE: “[...] segundo a jurisprudência do TSE, a inicial da
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ação de investigação judicial eleitoral deverá ser subscrita por advogado e
ajuizada até a diplomação dos eleitos”.
(Ac. de 19.8.2004 no REspe no 21.543, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Ação de investigação fundada no art. 22 da LC no 64/90. Extinção do
feito sem julgamento do mérito por ausência de capacidade postulatória da
parte autora. [...] 2. É imprescindível que a representação seja assinada por
advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
sob pena de ser extinto o feito sem julgamento do mérito, por violação do
art. 133 da Constituição Federal. [...]”
(Ac. de 25.9.2003 nos EDclREspe no 20.976, rel. Min. Carlos Velloso.)

Citação e notificação

“[...] Investigação judicial. Uso indevido dos meios de comunicação social.
Abuso do poder econômico. Imprensa escrita. Jornal. Criação.
Proximidade. Eleição. Distribuição gratuita. Notícias. Fotos e matérias.
Favorecimento. Candidato. Deputado estadual. Tiragem expressiva. [...]
Argüição. Nulidade. Citação. Ausência. Prejuízo. Alegação. Preclusão.
1. Embora a citação do candidato na investigação judicial não tenha sido
procedida de forma pessoal, conforme estabelece a Lei de Inelegibilidades,
não há que se falar em prejuízo se a coligação que o representa apresentou
sua defesa. [...]”
(Ac. de 24.8.2004 nos EDclRO no 688, rel. Min. Caputo Bastos.)

 “Investigação judicial. Art. 22 da LC no 64/90. Abuso do poder político.
Prefeito. Candidata a deputada estadual. Máquina administrativa.
Utilização. Cartazes. Convites. Eventos. Municipalidade. Patrocínio.
Mochilas escolares. Distribuição. Posto médico. Jalecos. Nome e número
da deputada. Divulgação. Abuso do poder político. Configuração. Cálculos
matemáticos. Nexo de causalidade. Comprovação da influência no pleito.
Não-cabimento. Potencialidade. Caracterização. [...]” NE: Rejeitada, por
ausência de prejuízo, a alegação de nulidade da notificação por estar
acompanhada apenas de cópia da representação.
(Ac. de 15.6.2004 no RO no 752, rel. Min. Fernando Neves.)
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“Investigação judicial. Imprensa escrita. Jornal. Criação. Proximidade.
Eleição. Distribuição gratuita. Notícias. Fotos e matérias. Favorecimento.
Candidato. Uso indevido dos meios de comunicação social. Tiragem
expressiva. Abuso do poder econômico. Lei Complementar no 64/90. [...]”
NE: Alegação de nulidade da notificação do representado feita por fac-
símile, sob argumento de que o art. 22, I, a, da LC no 64/90 exigiria
notificação pessoal na investigação judicial. Trecho do voto do relator: “[...]
se o objetivo da notificação, que é possibilitar a defesa ao representado, de
fato ocorreu na petição apresentada pela sua coligação, não vejo prejuízo
que justifique a nulidade do feito, nos termos do art. 219 do Código
Eleitoral”.
(Ac. de 15.4.2004 no RO no 688, rel. Min. Fernando Neves.)

Competência

 Generalidades

“Representação que aponta parcialidade de órgão de imprensa escrita em
favor de candidato. Pedido de aplicação de multa com base na Lei
no 9.504/97. Inviabilidade da representação. Segundo a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, os órgãos da imprensa escrita podem assumir
posição favorável a candidato. Eventual abuso se apura por investigação
judicial eleitoral. Agravo regimental provido apenas em parte, para
determinar o encaminhamento dos autos ao Exmo. Sr. Corregedor-Geral-
Eleitoral”. NE: Trata-se de eleição presidencial. Trecho do voto do relator:
“O Ministério Público, aliás, apresenta pedido subsidiário de instauração de
investigação judicial eleitoral, para que se apure abuso do poder econômico.
Tal pedido, contudo, é da competência do insigne corregedor-geral desta
Corte”.
(Ac. de 14.11.2006 no AgRgRp no 1.333, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“[...] Investigação judicial. Uso de símbolo semelhante ao da administração
municipal em campanha eleitoral. Perícia. Indeferimento. Preliminar de
cerceamento de defesa. Afastamento. Competência da Justiça Eleitoral.
Configuração. Abuso do poder político. Impossibilidade. Art. 74 da Lei
no 9.504/97. Art. 37, § 1o, da Constituição da República. Objeto.



219JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

Propaganda institucional [...] 1. A Justiça Eleitoral é competente para
examinar investigação judicial proposta para apurar a possível utilização de
símbolo da administração municipal em campanha eleitoral. [...]”
(Ac. de 18.12.2003 no Ag no 4.371, rel. Min. Fernando Neves.)

“Investigação judicial. Prefeito candidato à reeleição. Uso de caracteres
pessoais em bens públicos. Cores. Iniciais do nome. Slogans de campanha.
Princípio da impessoalidade. Art. 37, § 1o, da Constituição da República.
Desobediência. Abuso do poder político. Art. 74 da Lei no 9.504/97. Fatos
ocorridos no período de campanha eleitoral. Competência da Justiça
Eleitoral. [...]”
(Ac. de 29.5.2003 no Ag no 4.271, rel. Min. Fernando Neves.)

 Eleição municipal

“[...] Representação. Alegação. Morosidade. Processo e julgamento.
Representações eleitorais. Descumprimento. Prazos legais. Não-
comprovação. Providências. Arts. 96, § 10, da Lei no 9.504/97 e 22, III, da
Lei de Inelegibilidades. Competência. Tribunal Regional Eleitoral. [...]
Representação julgada improcedente”. NE: “[...] No que se refere ao
processamento da investigação judicial eleitoral prevista no art. 22 da Lei
Complementar no 64/90, a autoridade competente para tal fim é também o
juiz eleitoral, nos termos do art. 24 da mesma lei. [...]”
(Ac. de 10.2.2005 na Rp no 732, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Representação. Abuso do poder. Arts. 22 e 24 da LC no 64/90. Crime por
propaganda irregular. Art. 40 da Lei no 9.504/97. Prefeita. Foro privilegiado.
Art. 29, X, da Constituição Federal. Desmembramento. Competência. 1.
Tratando-se de eleições municipais, a competência para julgar investigação
judicial é do juízo eleitoral. Não há foro privilegiado, pois não se trata de
crime eleitoral”.
(Ac. de 27.3.2001 no REspe no 19.355, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] 1. Investigação judicial. Eleições municipais. Competência. É
competente o juiz eleitoral para o processo e julgamento da ação de
investigação judicial, quando os fatos a serem apurados forem afetos às
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eleições municipais. 1.1. Hipótese em que o juízo singular desempenhará
todas as funções próprias dos corregedores. [...] Recurso conhecido e
provido para denegar a ordem de habeas corpus e determinar ao juiz
eleitoral que prossiga na instrução e julgamento da ação”.
(Ac. de 14.5.98 no REspe no 15.180, rel. Min. Maurício Corrêa.)

 Prerrogativa de função

“[...] I – O prefeito não goza de foro especial, por prerrogativa de função,
quando se tratar de representação ou investigação judicial. [...]”
(Ac. de 13.12.2001 no REspe no 19.552, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Representação. Abuso do poder. Arts. 22 e 24 da LC no 64/90. Crime por
propaganda irregular. Art. 40 da Lei no 9.504/97. Prefeita. Foro privilegiado.
Art. 29, X, da Constituição Federal. Desmembramento. Competência.
1. Tratando-se de eleições municipais, a competência para julgar
investigação judicial é do juízo eleitoral. Não há foro privilegiado, pois não se
trata de crime eleitoral”.
(Ac. de 27.3.2001 no REspe no 19.355, rel. Min. Fernando Neves.)

Execução da decisão

“[...] Investigação judicial. Declaração de inelegibilidade. Abuso de poder.
Art. 22 da Lei Complementar no 64/90. Exigência de trânsito em julgado.
Cassação do diploma. Embargos. Caráter protelatório. Rejeição. Aplicação
imediata. Possibilidade. I – Para que se produzam os efeitos da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, exige-se trânsito em julgado. II – Confirmada
decisão que declara a inelegibilidade e opostos embargos meramente
protelatórios, efetiva-se a cassação do diploma com o julgamento do recurso
pela instância superior”.
(Ac. de 29.6.2006 no REspe no 25.765, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Investigação judicial. Sentença. Cassação. Primeiros colocados. Recurso.
Tribunal Regional Eleitoral. Medida cautelar. Deferimento. Liminar. Efeito
suspensivo. Apelo. Plausibilidade. Necessidade. Evitar. Sucessiva.
Alternância. Exercício. Mandado eletivo. Recurso especial. Não-cabimento.
Decisão não definitiva. Retenção. 1. Esta Casa tem afirmado que não cabe



221JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

recurso especial contra decisão interlocutória, devendo ele ficar retido nos
autos e somente ser processado se o reiterar a parte no prazo para
interposição do recurso contra a decisão final, salvo em situações
excepcionais. 2. Em face disso, não merece reparos a decisão do presidente
do Tribunal Regional Eleitoral que determinou a retenção de recurso
especial interposto contra decisão não definitiva proferida em medida
cautelar que deferiu liminar para atribuir efeito suspensivo a recurso
eleitoral. [...] 4. Este Tribunal Superior tem ponderado ser conveniente
evitar sucessivas alterações no exercício dos mandatos eletivos, em
especial, da chefia do Poder Executivo. Agravo regimental a que se nega
provimento”. NE: Pedido de suspensão dos efeitos de decisão do TRE que
sobrestou a execução de sentença de primeira instância em investigação
judicial que cassou os diplomas de prefeito e vice-prefeito.
(Ac. de 3.11.2005 no AgRgMC no 1.709, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Mandado de segurança. Eleição 2004. Ação de investigação judicial
eleitoral. Cassação do registro. Sentença proferida antes do pleito.
Aplicação do art. 15 da LC no 64/90. Execução da sentença após o trânsito
em julgado da Aije. Ordem concedida para suspender os efeitos da
resolução do TRE/GO até o trânsito em julgado da matéria”. NE: Resolução
do TRE determinara a realização de novas eleições com base no art. 224 do
Código Eleitoral.
(Ac. de 24.2.2005 no MS no 3.278, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Representação. Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar no 64/
90. Art. 73, inciso II, § 5o, da Lei no 9.504/97. Cestas básicas. Distribuição.
Vales-combustível. Pagamento pela Prefeitura. Eleições. Resultado.
Influência. Potencialidade. Abuso do poder econômico. Conduta vedada.
Inelegibilidade. Cassação de diploma. Possibilidade. 1. A comprovação da
prática das condutas vedadas pelos incisos I, II, III, IV e VI do art. 73 da
Lei no 9.504/97 dá ensejo à cassação do registro ou do diploma, mesmo
após a realização das eleições”. NE: “[...] julgadas conjuntamente a
investigação judicial e a representação do art. 96 da Lei no 9.504/97, a parte
da decisão que decretar a inelegibilidade dos candidatos somente terá efeito
quando transitar em julgado, ao passo que a parte que determinar a
cassação do registro ou do diploma terá efeito imediato. [...]”
(Ac. de 30.10.2003 no REspe no 21.316, rel. Min. Fernando Neves.)
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Julgamento

 Decisão monocrática

“Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a
representação ajuizada em face de alegado abuso de poder (art. 22 da Lei
Complementar no 64/90). Hipótese na qual não se aplicam os §§ 6o e 7o do
art. 36 do Regimento Interno do TSE, tendo em vista o rito próprio
estabelecido na Lei Complementar no 64/90 (art. 22), o qual determina seja
levada a questão ao exame do Plenário. Decisão no sentido de que se
publique pauta de julgamento, concedendo-se a ambas as partes
oportunidade para sustentar oralmente. Agravo provido”. NE:
Impossibilidade de julgamento da investigação por decisão monocrática do
corregedor.
(Ac. de 15.8.2002 no AgRgRp no 404, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, red.
designada Min. Ellen Gracie.)

 Demora

“[...] Representação. Alegação. Morosidade. Processo e julgamento.
Representações eleitorais. Descumprimento. Prazos legais. Não-
comprovação. Providências. Arts. 96, § 10, da Lei no 9.504/97 e 22, III, da
Lei de Inelegibilidades. Competência. Tribunal Regional Eleitoral. [...]” NE:
Trecho do voto do relator: “[...] não há que se invocar a regra do art. 22, III,
da LC no 64/90, que estabelece: ‘o interessado, quando [não] for atendido
ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal
Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências
necessárias’. Observo que, in casu, a autoridade competente para adotar
tais providências, em caso de eleições municipais, é o Tribunal Regional
Eleitoral, em face do disposto no art. 24 da Lei de Inelegibilidades”.
(Ac. de 10.2.2005 na Rp no 732, rel. Min. Caputo Bastos.)

 Efeitos do julgamento de procedência

“[...] Investigação eleitoral. Abuso de poder. Inelegibilidade. [...] Aplica-se o
art. 22, XV, da Lei Complementar no 64/90 à investigação judicial eleitoral
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julgada após o pleito. [...]” NE: “[...] não é cabível falar em omissão do
julgado quanto à questão de ser o julgamento extra petita. Neste passo, é
certo que a condenação em primeira instância teve suporte na configuração
do abuso do poder econômico e político e não no ilícito penal do art. 40 da
Lei no 9.504/97”.
(Ac. de 29.6.2006 no AgRgREspe no 25.849, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral julgada procedente após as
eleições. Cominação da pena de declaração de inelegibilidade e remessa ao
Ministério Público. Embargos de declaração. Indeferimento do pedido de
desistência do recurso. Matéria de ordem pública. Art. 22, XIV, primeira
parte, e XV da LC no 64/90. Precedentes. 1. Na ação de investigação
judicial eleitoral julgada procedente após as eleições, aplica-se a sanção de
inelegibilidade e a remessa de cópia do processo da representação ao
Ministério Público. 2. Desnecessária nova manifestação ministerial após
apresentação de contra-razões. [...]”
(Ac. de 12.8.2003 no AgRgREspe no 19.701, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Investigação judicial. Prefeito candidato à reeleição. Uso de caracteres
pessoais em bens públicos. Cores. Iniciais do nome. Slogans de campanha.
Princípio da impessoalidade. Art. 37, § 1o, da Constituição da República.
Desobediência. Abuso do poder político. Art. 74 da Lei no 9.504/97. [...]
Sentença proferida e reformada pelo Tribunal Regional antes do pleito.
Competência da Justiça Eleitoral assentada por decisão do TSE. Nova
decisão da Corte Regional confirmando a sentença. Cassação do registro.
Possibilidade. Art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar no 64/90”. NE: “A
jurisprudência deste Tribunal é tranqüila quanto a este ponto. Se a
investigação judicial foi julgada procedente antes da realização das eleições,
o que no caso ocorreu, aplica-se o disposto no inciso XIV do art. 22 da Lei
Complementar no 64/90. A circunstância de o TRE/SP ter primeiro
reformado a sentença e, depois, em face da decisão desta Corte, tê-la
confirmado, não é suficiente, a meu ver, para afastar a incidência da regra
do referido art. 22, XIV, da Lei Complementar no 64/90”.
(Ac. de 29.5.2003 no Ag no 4.271, rel. Min. Fernando Neves.)
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“Investigação judicial eleitoral: sua procedência leva sempre à declaração
de inelegibilidade, seja a decisão anterior ou posterior à eleição (LC
no 64/90, arts. 1o, I, d, e 22, XIV e XV: inteligência)”.
(Ac. de 25.3.2003 no REspe no 19.832, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, red.
designado Min. Sepúlveda Pertence.)

“Recurso contra expedição de diploma. Abuso de poder. Declaração de
inelegibilidade. Execução imediata de acórdão. Ausência de trânsito em
julgado. Impossibilidade (LC no 64/90, art. 15). Efeitos da investigação
judicial eleitoral quanto ao momento de julgamento: julgada procedente antes
da eleição, há declaração de inelegibilidade por três anos e cassação do
registro; julgada procedente após a eleição, subsiste a declaração de
inelegibilidade por três anos e remessa de cópia do processo ao Ministério
Público Eleitoral, para os fins previstos nos arts. 14, §§ 10 e 11, da
Constituição Federal, e 262, IV, do Código Eleitoral. [...]”
(Ac. de 18.3.2003 no AgRgPet no 1.313, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“[...] Citação de vice-prefeito em investigação judicial. Não-
obrigatoriedade. [...]” NE: “[...] ao vice, na ação de investigação judicial
eleitoral, não se poderá aplicar pena de inelegibilidade se ele não tiver
integrado a relação processual (art. 18, LC no 64/90)”.
(Ac de 27.2.2003 nos EDclEDclAgRgREspe no 19.792, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo; no mesmo sentido o Ac. de 18.12.2001 no REspe no 19.541, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo.)

 Individualização da conduta

“Investigação judicial. Candidatos a deputado estadual e federal. Médicos
integrantes do Conselho Regional de Medicina. Jornal da categoria.
Matéria. Notícia. Candidatura. Abuso do poder econômico. Não-
configuração. Propaganda eleitoral irregular. Doação indireta a candidatos.
Apuração. Representação. Art. 96 da Lei no 9.504/97. Inépcia da inicial.
Art. 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil. [...] 6. Não há
nulidade de decisão, por falta de fundamentação, por não ter sido tratada
individualmente a situação de cada investigado, se as circunstâncias do caso
forem idênticas para todos os representados. [...] Recursos ordinários
providos a fim de julgar improcedente a investigação judicial”. NE:
Alegação de que o TRE contrariara diversos princípios constitucionais
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porque teria sido imposta inelegibilidade a todos os candidatos beneficiados,
considerando que todos eles consentiram e colaboraram com a matéria
jornalística, sem individualizar suas respectivas condutas.
(Ac. de 8.6.2004 no RO no 782, rel. Min. Fernando Neves.)

 Julgamento antecipado da lide

“[...] Ação de investigação judicial. Julgamento antecipado da lide.
Inviabilidade. [...] É inviável o julgamento antecipado da lide em sede de
ação de investigação judicial eleitoral, uma vez que impossibilita a apuração
dos fatos supostamente ocorridos, afrontando o princípio do devido processo
legal. Precedentes: acórdãos no 19.419, de 16.10.2001, relator Ministro
Sepúlveda Pertence, e no 20.087, de 20.5.2003, relator Ministro Fernando
Neves. Caracterizada a ofensa ao princípio do devido processo legal,
correto o acórdão regional que anulou o feito, observado o princípio previsto
no art. 5o, LV, da Constituição Federal. [...]”
(Ac. de 16.3.2006 no REspe no 25.628, rel. Min. Gilmar Mendes.)

NE: “Tendo o juiz considerado desnecessária a produção de prova
testemunhal, julgando, de forma fundamentada, serem suficientes para a
caracterização do abuso previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64/90
os documentos apresentados por ambas as partes, – nos quais verificou o
uso das iniciais do candidato em toda documentação, nos veículos e prédios
públicos municipais, e também seu uso na campanha eleitoral –, não tenho
como afrontado o direito à ampla defesa e ao contraditório pelo julgamento
antecipado da lide. [...]” (Ementa não transcrita por não reproduzir a
decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 7.12.2004 no AgRgAg no 5.349, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Investigação judicial. Extinção sem julgamento do mérito. Art. 267, IV, do
Código de Processo Civil. Fatos ocorridos no ano anterior ao pleito. Decisão
reformada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Vínculo dos fatos com as
eleições. Possibilidade de caracterização nas provas a serem produzidas.
Não-ocorrência de violação dos arts. 19 e 22 da LC no 64/90. Recurso não
conhecido”. NE: “[...] o juiz não poderia julgar antecipadamente a
representação e extinguir o processo por falta de relação entre os atos
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indicados na inicial e as eleições, pois tal vínculo poderia, em tese, ser objeto
de prova que seria produzida durante a instrução probatória”.
(Ac. de 20.5.2003 no REspe no 20.087, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso especial. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder
econômico. Julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330). Impossibilidade.
1. O julgamento antecipado da lide, na ação de investigação judicial eleitoral,
impossibilita a apuração dos fatos supostamente ocorridos, afrontando o
princípio do devido processo legal. [...]”
(Ac. de 16.10.2001 no REspe no 19.419, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

 Julgamento conjunto

“[...] 1. Não ofende o rito pelo qual foram instruídos os processos, o
julgamento simultâneo de recursos que envolvam a mesma matéria e uma
das partes. [...]” NE: Alegação de que o julgamento conjunto da
investigação judicial e da ação de impugnação de mandato eletivo teria
implicado prejuízo. Trecho do voto do relator: “[...] o julgamento conjunto
dos aludidos processos não acarretou nenhuma violência ao rito próprio de
cada um, na medida em que este rito foi utilizado na instrução individual de
cada um dos processos, quando foram oportunizados às partes os prazos e
os meios de acusação e de defesa inerente a cada procedimento, não
implicando distinção no momento do julgamento. Ademais, o referido
julgamento conjunto é medida que se impunha no caso concreto, seja por
economia de tempo – evitar que os mesmos fatos envolvendo os ora
agravados fossem, por mais de uma vez, discutidos na mesma sessão –,
seja para se impedir a ocorrência de possível decisão conflitante, o que é
deveras salutar”.
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg no 6.957, rel. Min. Caputo Bastos.)

 Pronunciamento de nulidade

“[...] Ação de investigação judicial. Preliminar de cerceamento de defesa.
Aplicação do disposto no art. 249, § 2o, do Código de Processo Civil.
Agravo a que se dá provimento”. NE: “No caso dos órgãos jurisdicionais
colegiados, a situação de aplicação originária daquele dispositivo é mais
complexa, porque – como no caso – os julgadores distintos ao relator podem
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não ter a mesma segurança que ele acerca do mérito (ou, inclusive, sim tê-
la, mas em sentido diametralmente oposto). Neste caso efetivamente deve
prevalecer a acolhida da nulidade e não o avanço sobre o mérito, tanto por
ser esta a situação mais cautelosa em face dos direitos em conflito, quanto
porque assim se evita uma eventual antecipação de julgamento contrário à
pretensão material daquele que já se viu processualmente prejudicado (o
que ocorreria se, primeiro, houvesse uma análise profunda do mérito para,
somente após e verificada a insubsistência deste, retornar às questões
preliminares para proclamar a nulidade ex ante)”.
(Ac. de 23.2.2006 no AgRgREspe no 25.323, rel. Min. Gilmar Mendes.)

 Quorum para julgamento

“Recurso ordinário. Investigação judicial eleitoral. Abuso de poder.
Servidores comissionados. Reunião. Votos. Captação irregular. LC no 64/90,
art. 22. Carência de provas. Não-caracterização. Intimação de
testemunhas. Desnecessidade. [...]” NE: Declaração de suspeição por três
ministros da classe dos advogados no julgamento do recurso ordinário.
Trecho da manifestação do presidente do Tribunal: “Já se decidiu que, nessa
hipótese, não havendo possibilidade de compor o quorum, não se aplica o
art. 19 do Código Eleitoral”.
(Ac. de 23.11.2004 no RO no 701, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

Legitimidade

 Legitimidade ativa

– Eleitor

“Representação. Investigação judicial. Eleitor. Ilegitimidade de parte.
Indeferimento da inicial. Agravo regimental. Inexistência de afronta à
Constituição. Desprovimento. Possuem legitimidade para o
ajuizamento de representação visando a abertura de investigação
judicial eleitoral apenas os entes arrolados no art. 22 da Lei
Complementar no 64/90, entre os quais não figura o mero eleitor,
conforme a reiterada jurisprudência do TSE. O direito de petição
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consagrado no art. 5o, XXXIV, a, da Constituição, embora sendo
matriz do direito de ação, com ele não se confunde, encontrando este
último regulação específica na legislação infraconstitucional, daí
decorrendo não poder ser exercido de forma incondicionada. [...]”
(Ac. de 30.11.2006 no AgRgRp no 1.251, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Investigação judicial. Eleitor. Ilegitimidade de parte.
Indeferimento da inicial. [...] Conforme orientação jurisprudencial do
TSE, são partes legítimas para propor representação visando a
abertura de investigação judicial eleitoral apenas os entes arrolados
no art. 22 da Lei Complementar no 64/90, entre os quais não figura o
mero eleitor. [...]”
(Ac. de 21.9.2006 no AgRgRp no 963, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

– Ministério Público Eleitoral

“Recurso ordinário. Investigação judicial eleitoral. Meios de
comunicação. Utilização indevida. Isonomia. Candidatos. Quebra.
Preliminares afastadas. Inelegibilidade. A utilização do horário de
propaganda eleitoral gratuita, por candidato de agremiação diversa
daquela a que se filia o candidato, configura uso indevido de meio de
comunicação social, fere a isonomia entre os candidatos e atrai a
sanção de inelegibilidade”. NE: “Quanto às questões preliminares
suscitadas, não ocorrem a inépcia da inicial, a falta de interesse
processual por parte do Ministério Público ou o cerceamento de
defesa. [...] Além disso, o art. 127 da Constituição Federal evidencia
o interesse e a legitimidade do Ministério Público para ajuizar
investigação judicial com o intuito de coibir a prática de propaganda
eleitoral irregular. [...]”
(Ac. de 20.4.2006 no RO no 756, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Abuso do poder econômico. Captação ilegal de sufrágio.
Configuração. Provimento negado. Configurado o abuso do poder
econômico, decorrente da prática de assistencialismo voltado à
captação ilegal de sufrágios, impõe-se a declaração da inelegibilidade,
nos termos do art. 22, VI, da LC no 64/90”. NE: “Também não
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subsiste a alegada ilegitimidade do membro do Ministério Público
Eleitoral nem a usurpação da competência do procurador Regional
Eleitoral. O douto procurador atuou como substituto, nomeado por
meio da portaria [...], data em muito anterior ao ajuizamento da ação
de investigação judicial eleitoral. [...]”
(Ac. de 22.2.2005 no RO no 741, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

– Parlamentar

“Representação. Investigação judicial. Desvio e uso indevido de
poder político. Acolhimento. Preliminar. Ilegitimidade ativa. Extinção
do processo. Arquivamento. São entes legítimos para propositura de
ação de investigação judicial eleitoral apenas os elencados no art. 22
da Lei Complementar no 64/90”. NE: Ilegitimidade ativa de deputado
estadual para a propositura da representação. Trecho do voto do
relator: “Quanto à suscitada ilegitimidade ativa, embora haja
precedente desta Corte Superior no sentido de ser extensível aos
parlamentares a prerrogativa de propor investigação judicial [...]
entendo que o legislador foi taxativo ao conceder tal faculdade
exclusivamente aos discriminados no art. 22 da Lei Complementar no

64/90 (Ministério Público, partido político, coligação ou candidato)”.
(Ac. de 6.6.2006 na Rp no 878, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

– Partido político coligado

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder
político e de autoridade. Atos de campanha em evento oficial.
Infração aos arts. 73, I e IV, e 74 da Lei no 9.504/97. Preliminares.
[...] Ilegitimidade passiva. Rejeição. [...]” NE: Alegação de
impossibilidade de regularização do pólo ativo da demanda após a
citação, tendo em vista que a coligação assumiu o pólo ativo,
substituindo o partido representante. Trecho do voto do relator: “[...]
a propositura deste processo se verificou em 6.6.2006, data na qual o
partido [...] possuía legitimidade para o ajuizamento, tendo em vista o
fato de que ainda não havia formalizado a coligação [...] para as
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eleições presidenciais, o que somente veio a ocorrer com a realização
das convenções nacionais dos referidos partidos. [...]”
(Ac. de 7.12.2006 na Rp no 929, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Ação de investigação judicial. Abuso do poder econômico.
Reconhecimento. Declaração de inelegibilidade. Captação de
sufrágio. Não-comprovação. Preliminares de usurpação de
competência pela Corte Regional. Ilegitimidade ativa ad causam de
partido coligado para representar após o período eleitoral. [...] 2.
Após a eleição o partido político coligado tem legitimidade para,
isoladamente, propor representação, conforme orientação deste
Tribunal. [...]”
(Ac. de 23.11.2006 no AgRgAg no 6.416, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Coligação. Unicidade. Omissão. Inexistência. Provimento. A
norma do § 1o do art. 6o da Lei no 9.504/97 é limitação que decorre
da natureza intrínseca da coligação partidária: uma reunião de
partidos que devem, em determinado pleito eleitoral, atuar num
mesmo sentido. Sem a adesão de todos os componentes, a
representação manejada pela coligação torna-se nula”. NE: Trata-se
de investigação judicial eleitoral.
(Ac. de 9.6.2005 nos EDclAgRgREspe no 25.002, rel. Min. Humberto Gomes
de Barros.)

“[...] Nulidade. Investigação judicial. Representação. Coligação. Art. 6o,
§ 1o, da Lei no 9.504/97. Ausência. Partido. Coligado. Negado
provimento. A unicidade da coligação resulta de sua própria natureza,
não contrariando qualquer dispositivo da Lei Complementar no 64/90.
O art. 6o, § 1o, da Lei no 9.504/97, disciplina as relações externas das
coligações. É nula a investigação suscitada sem aprovação de todos
os partidos coligados”.
(Ac. de 1o.3.2005 no AgRgREspe no 25.002, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“[...] Representação. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso
do poder político e econômico. Procedência. Sentença mantida pelo
TRE/AL. Preliminares. Rejeição. [...] Preliminares rejeitadas pelos
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seguintes fundamentos: [...] b) de legitimidade ativa e passiva dos
partidos políticos, em razão do disposto no art. 6o, § 1o, da Lei no

9.504/97 (precedentes do TSE). [...]” NE: Investigação judicial
proposta por coligação partidária.
(Ac. de 1o.7.2003 no REspe no 21.133, rel. Min. Barros Monteiro.)

“[...] Durante o processo eleitoral, e até a eleição, partido político em
coligação não possui legitimidade para, isoladamente, propor
representação por abuso do poder econômico. [...]”
(Ac. de 25.2.2003 no AgRgRO no 686, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

 Legitimidade passiva

– Generalidades

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder
político e de autoridade. Atos de campanha em evento oficial.
Infração aos arts. 73, I e IV, e 74 da Lei no 9.504/97. Preliminares.
[...] Ilegitimidade passiva. Rejeição. [...] Na hipótese de procedência
da investigação judicial eleitoral, a sanção de inelegibilidade alcança
tanto o candidato beneficiado como a todos os que hajam contribuído
para a prática do ato abusivo, nos termos do inciso XIV do art. 22 da
Lei Complementar no 64/90. [...]” NE: Preliminar de ilegitimidade
passiva do segundo representado, governador de estado, por falta de
pedido expresso contra ele.
(Ac. de 7.12.2006 na Rp no 929, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Investigação judicial. Imprensa escrita. Jornal. Criação.
Proximidade. Eleição. Distribuição gratuita. Notícias. Fotos e
matérias. Favorecimento. Candidato. Uso indevido dos meios de
comunicação social. Tiragem expressiva. Abuso do poder econômico.
Lei Complementar no 64/90. 1. Jornal de tiragem expressiva,
distribuído gratuitamente, que em suas edições enaltece apenas um
candidato, dá-lhe oportunidade para divulgar suas idéias e,
principalmente, para exibir o apoio político que detém de outras
lideranças estaduais e nacionais, mostra potencial para desequilibrar a
disputa eleitoral, caracterizando uso indevido dos meios de
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comunicação e abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar no 64/90”. NE: “[...] não assiste razão ao
Ministério Público Eleitoral quanto à suposta ilegitimidade passiva do
segundo recorrente, uma vez que, sendo o editor responsável pelo
jornal, era ele quem tinha controle sobre o teor das matérias
veiculadas e poderia interromper a veiculação de matérias que
interferissem na legitimidade e normalidade das eleições”.
(Ac. de 15.4.2004 no RO no 688, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Investigação judicial. Abuso de poder econômico. Atos
abusivos. Autores. Beneficiários. Litisconsórcio passivo necessário.
Pedido. Limites. 1. A representação pode ser proposta contra os
beneficiários da conduta abusiva assim como contra seus autores.
[...]”
(Ac. de 4.9.2001 no AgRgAg no 2.987, rel. Min. Fernando Neves.)

– Pessoa jurídica

“Representação. Investigação judicial. Arrecadação irregular.
Recursos de campanha eleitoral. Indeferimento de inicial. [...] As
pessoas jurídicas são partes ilegítimas para figurar no pólo passivo de
representações com pedido de abertura de investigação judicial
eleitoral, nos termos do art. 22 da Lei Complementar no 64/90, tendo
em vista o fato de a sanção imposta pela referida norma não as
alcançar. [...]” NE: Representação proposta contra candidato,
coligação partidária, comitê financeiro de coligação e entidades
privadas.
(Ac. de 9.11.2006 no AgRgRp no 1.229, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; no
mesmo sentido o Ac. de 7.11.2006 na Rp no 1.033, rel. Min. Cesar Asfor
Rocha.)

“Representação. Investigação judicial. Abuso do poder de autoridade
e utilização indevida dos meios de comunicação. Programa televisivo.
Não-caracterização. Potencialidade. Inexistência. Pessoas jurídicas.
Ilegitimidade passiva. Extinção do processo. [...] Pessoas jurídicas
não podem figurar no pólo passivo de investigação judicial eleitoral,
de cujo julgamento, quando procedente a representação, decorre
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declaração de inelegibilidade ou cassação do registro do candidato
diretamente beneficiado, consoante firme jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral. [...]” NE: Representação proposta contra pré-
candidato, partido político e emissora de televisão.
(Ac. de 7.4.2005 na Rp no 373, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo
sentido o Ac. de 17.5.2005 na Rp no 720, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“Investigação judicial. Candidatos a deputado estadual e federal.
Médicos integrantes do Conselho Regional de Medicina. Jornal da
categoria. Matéria. Notícia. Candidatura. Abuso do poder econômico.
Não-configuração. Propaganda eleitoral irregular. Doação indireta a
candidatos. Apuração. Representação. Art. 96 da Lei no 9.504/97.
Inépcia da inicial. Art. 295, parágrafo único, do Código de Processo
Civil. [...] 7. Pessoa jurídica não pode figurar no pólo passivo de
investigação judicial, na medida em que não poderá ela sofrer as
sanções previstas na Lei Complementar no 64/90. Nesse sentido: Ac.
no 717, relator Ministro Peçanha Martins. [...]”
(Ac. de 8.6.2004 no RO no 782, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Pesquisa eleitoral sem
registro. Pessoa jurídica. Ilegitimidade passiva. [...] I – Manifesta a
ilegitimidade de pessoas jurídicas para figurar no pólo passivo de
representação que busca a aplicação da sanção de inelegibilidade e
cassação de registro. [...]”
(Ac. de 4.9.2003 no RO no 717, rel. Min. Peçanha Martins.)

Litisconsórcio

 Generalidades

“[...] Ação de investigação judicial. Abuso do poder econômico.
Reconhecimento. Declaração de inelegibilidade. Captação de sufrágio.
Não-comprovação. Preliminares de usurpação de competência pela corte
regional. [...] Formação de litisconsórcio passivo necessário. [...]
Rejeitadas. [...] 3. A formação do litisconsórcio passivo necessário só se dá
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quando houver previsão legal expressa ou, em razão da natureza jurídica da
ação, cada pessoa possa ser atingida diretamente pela decisão judicial. O
art. 22 da LC no 64/90 não exige a formação de litisconsórcio passivo
necessário entre o representado e aqueles que contribuíram para a
realização do abuso. Precedentes. [...]” NE: Alegação de litisconsórcio
passivo necessário entre o candidato e todos os que contribuíram para a
prática do ato. Trecho do voto do relator: “Quanto ao litisconsórcio passivo
necessário, este só se dá quando houver previsão legal expressa ou, em
razão da natureza jurídica da ação, cada pessoa envolvida possa ser atingida
diretamente pela decisão judicial, o que não ocorre no caso do art. 22 da LC
no 64/90, uma vez que a ‘inelegibilidade do investigado não condiciona a do
colaborador que não foi parte no processo. [...]’”
(Ac. de 23.11.2006 no AgRgAg no 6.416, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Jornal. Associação de médicos. Divulgação. Candidatos. Partidos
diferentes. Ausência. Litisconsórcio passivo necessário. Candidato.
Entidade. Editor responsável. [...]” NE: “A preliminar de exigência de
litisconsórcio passivo necessário é suscitada ao entendimento de que
deveriam figurar na demanda a Associação Paulista de Medicina e o editor
responsável pela publicação. Não há litisconsórcio passivo necessário, uma
vez que ele decorre expressamente de lei ou da natureza da relação jurídica,
conforme dispõe o art. 47 do Código de Processo Civil, o que não se
verifica nestes autos”.
(Ac. de 17.6.2004 no RO no 768, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 22, LC no 64/90.
Propaganda. Uso indevido dos meios de comunicação. Fato ocorrido antes
do registro. Irrelevância. [...] II – O inciso XIV do art. 22 da LC no 64/90
não exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o
representado e aqueles que contribuíram com a realização do abuso”.
(Ac. de 15.6.2004 no RO no 722, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Investigação judicial. Candidatos a deputado estadual e federal. Médicos
integrantes do Conselho Regional de Medicina. Jornal da categoria.
Matéria. Notícia. Candidatura. Abuso do poder econômico. Não-
configuração. Propaganda eleitoral irregular. Doação indireta a candidatos.
Apuração. Representação. Art. 96 da Lei no 9.504/97. Inépcia da inicial.
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Art. 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil. [...] 2. O
litisconsórcio passivo necessário decorre expressamente de lei ou da
natureza da relação jurídica, conforme dispõe o art. 47 do Código de
Processo Civil, e somente se aplica aos casos em que a decisão da causa
possa alcançar aquele que teria sua esfera jurídica substancialmente
alterada, devendo, assim, figurar no feito. 3. Na investigação judicial
eleitoral, o litisconsórcio é simples, sendo a conduta de cada representado
examinada de forma autônoma e independente, ainda que o fato que
embasa a ação seja único, não se exigindo, necessariamente, que o
julgamento deva ser uniforme em relação a todos os candidatos, como
ocorre no litisconsórcio unitário. [...]”
(Ac. de 8.6.2004 no RO no 782, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Investigação judicial. Abuso de poder econômico. Atos abusivos.
Autores. Beneficiários. Litisconsórcio passivo necessário. Pedido. Limites.
[...] 2. O litisconsórcio passivo necessário se apura em função do pedido
formulado pelo representante. [...]”
(Ac. de 4.9.2001 no AgRgAg no 2.987, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Investigação judicial eleitoral. Liminar que veda a utilização de
símbolos, slogans ou logotipos em propaganda institucional do estado.
Pretensão de que a pessoa jurídica de direito público venha a integrar a lide
na qualidade de litisconsorte passivo necessário. Improcedência. Admissão
do direito de recorrer na qualidade de terceiro interessado. Liminar que se
revela de acordo com a jurisprudência do TSE. [...]”
(Ac. de 15.10.98 no Ag no 1.263, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

 Coligação partidária e comitê financeiro

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e
econômico. Uso de transporte oficial. Atos de campanha. Ausência de
ressarcimento ao Erário pelas despesas efetuadas. Infração aos arts. 73, I,
e 76 da Lei no 9.504/97. Preliminares. Falta de indicação de representados.
Inépcia da inicial. Rejeição. Improcedência. Arquivamento. [...] É pacífica a
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jurisprudência do TSE no sentido de que não é exigível a formação de
litisconsórcio passivo necessário nas ações de investigação judicial da
referida norma complementar. [...]” NE: Alegação de ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo pela falta de indicação, para compor o pólo passivo, da coligação
partidária e do comitê financeiro do partido político.
(Ac. de 7.11.2006 na Rp no 1.033, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Ação de investigação judicial. Art. 22, XV, da Lei Complementar no 64/90.
Preliminar. Ausência de citação da coligação como litisconsorte passivo
necessário. Improcedência. [...]” NE: “A alegação de nulidade do processo
por ausência de citação da coligação ou do partido político do recorrente
como litisconsorte passivo necessário não procede, uma vez que, para a
incidência do art. 54 do Código de Processo Civil, seria necessário que a
decisão judicial tivesse a capacidade de influir na relação jurídica entre o
candidato e a agremiação, o que não ocorre. No caso dos autos, somente é
cabível a intervenção voluntária da coligação ou da agremiação partidária
para assistir o candidato eleito por sua legenda, nos termos do art. 50 do
Código de Processo Civil, conforme jurisprudência desta Corte. [...]”
(Ac. de 18.2.2003 no Ag no 3.448, rel. Min. Fernando Neves.)

 Vice

“[...] Investigação judicial. Citação do vice-prefeito. Desnecessidade.
Litisconsórcio necessário. Inexistência. [...]”
(Ac. de 11.12.2003 no AgRgREspe no 19.668, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Desnecessidade da citação do
vice como litisconsorte passivo necessário. [...] II – Na linha jurisprudencial
desta Corte, a nulidade da votação do prefeito implica a nulidade da votação
do vice-prefeito, sem que haja necessidade de este integrar a relação
processual na qualidade de litisconsorte. Entretanto, a declaração de
inelegibilidade de um dos candidatos não atinge o outro componente da
chapa majoritária que não integrou a relação processual”.
(Ac. de 10.6.2003 no REspe no 21.148, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“[...] Citação do vice-prefeito. Desnecessidade. Litisconsórcio necessário.
Inexistência. Precedentes. Ausência de violação dos arts. 47 e 472 do CPC
e art. 5o, LIV e LV, da Constituição da República. [...]” NE: Trata-se de
investigação judicial.
(Ac. de 18.3.2003 no AgRgREspe no 20.138, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Citação do vice-prefeito em investigação judicial eleitoral. Não-
obrigatoriedade. Precedentes. Desprovimento. A desnecessidade da citação
do vice-prefeito, quando se discute a cassação do diploma do prefeito, é
matéria já debatida nesta Corte, que se encontra pacificada na
jurisprudência”.
(Ac. de 13.8.2002 no AgRgREspe no 19.792, rel. Min. Sálvio de Figueiredo; no
mesmo sentido o Ac. de 27.2.2003 nos EDclAgRgREspe no 19.792, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo.)

Objeto da ação

 Generalidades

“Representação. Investigação judicial. Alegação de abuso do poder
econômico. Recebimento de recursos de entidade sindical. Campanha
eleitoral. Infringência ao art. 25 da Lei no 9.504/97. Indeferimento da inicial.
[...] A inobservância de normas a que se refere o art. 25 da Lei no 9.504/97
deve ser examinada em sede e momento próprios, para que, havendo
irregularidade na arrecadação e na aplicação dos recursos da campanha
eleitoral pela coligação ou partido político, possa ser apurada, se for o caso,
em investigação judicial eleitoral, a existência de abuso do poder econômico
em favor de candidato. [...]” NE: Alegação de que houve publicação, em
sítio na Internet, de publicidade contendo propaganda negativa contra
candidato a presidente da República e apologia a feitos do adversário; ainda
estava em curso o período para apresentação das contas dos candidatos
que concorreram ao segundo turno.
(Ac. de 7.12.2006 no AgRgRp no 1.240, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Investigação judicial. Arrecadação irregular. Recursos de
campanha eleitoral. Indeferimento de inicial. [...] O fato de ainda não haver
transcorrido o prazo para apresentação das contas dos candidatos que
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concorreram ao segundo turno das eleições majoritárias de 2006 torna
inviável o exame da regularidade da arrecadação e da aplicação de
recursos na campanha eleitoral pela coligação ou partido político e o
eventual benefício em favor de seu candidato, como definido no art. 25 da
Lei no 9.504/97, não havendo como prosseguir na investigação judicial para
apuração da existência de abuso do poder econômico. [...]” NE:
Representação com fundamento no art. 30-A da Lei no 9.504/97. Trecho do
voto do relator: “O referido art. 30-A impõe ao infrator, na hipótese de
procedência da representação, diante da comprovação de captação ou de
gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, caso eleito, a sua não-
diplomação ou a cassação do diploma a ele conferido, se houver sido
outorgado. Como já afirmado anteriormente nestes autos, a penalidade
atingiria apenas candidato eleito, o que não ocorre no caso concreto”.
(Ac. de 9.11.2006 no AgRgRp no 1.229, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Investigação judicial. Abuso do poder econômico e de
autoridade. Matéria jornalística. Prova. Imprestabilidade. Complementação.
Não-realização. Pedidos formulados com fundamento em procedimentos
diversos. Impossibilidade jurídica. [...] Tratando-se de pedido voltado à
aplicação da penalidade de perda dos recursos do fundo partidário, com
remessa de peças para a necessária persecução penal e cassação e
inelegibilidade dos candidatos beneficiados pelo ato, dependendo a primeira
de procedimento previsto nos arts. 35 e 36 da Lei no 9.096/95, que
pressupõe denúncia fundamentada, não existente no caso concreto, e não
tendo o representante apresentado a prova que pretendia produzir para
demonstrar o alegado abuso, obstado se faz o exame do mérito da
representação”.
(Ac. de 17.5.2005 na Rp no 720, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] Investigação judicial eleitoral. Art. 22 da Lei Complementar no 64/90.
Governador. Candidato. Reeleição. Participação. Evento. Associação
Comercial e Industrial do Estado. Redução de imposto. Anúncio.
Reivindicação. Empresários. Administração. Ato episódico. Abuso do poder
político. Não-configuração. Contexto. Governo. Ato regular. Planejamento
governamental. Conduta. Potencialidade. Ausência. Inovação da lide. Não-
ocorrência. Recurso. Restrição. Objeto. Abuso de poder. 1. Proposta a
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investigação judicial com fundamento em captação de sufrágio e abuso de
poder, não ocorre inovação da lide se o autor restringiu o objeto do seu
recurso tão-somente ao abuso de poder. [...]”
(Ac. de 4.5.2004 no RO no 733, rel. Min. Fernando Neves.)

 Fato anterior ao registro

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e
de autoridade. Atos de campanha em evento oficial. Infração aos arts. 73, I,
e 74 da Lei no 9.504/97. Preliminares. [...] Ausência de candidatura
formalizada. Rejeição. [...] É pacífica a jurisprudência do TSE no sentido de
que a ação de investigação judicial pode ter como objeto fato ocorrido em
momento anterior ao da escolha e registro do candidato. [...]” NE: Alegação
de não-subsunção do fato à norma pela ausência de formalização da
candidatura do primeiro representado à reeleição ao cargo de presidente da
República.
(Ac. de 17.10.2006 na Rp no 935, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; no mesmo sentido o
Ac. de 7.12.2006 na Rp no 929, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Investigação judicial. Desvio e uso indevido de poder
político. Acolhimento. Preliminar. Ilegitimidade ativa. Extinção do processo.
Arquivamento. [...]” NE: “Também não prospera a prefacial de falta de
interesse de agir, diante da ausência de candidatura formalizada do
representado, pois é pacífica a jurisprudência do TSE no sentido de que a
ação de investigação judicial pode ter como objeto fato ocorrido em
momento anterior ao da escolha e registro do candidato e ser ajuizada antes
deste último. [...]”
(Ac. de 6.6.2006 na Rp no 878, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 22, LC no 64/90.
Propaganda. Uso indevido dos meios de comunicação. Fato ocorrido antes
do registro. Irrelevância. Recursos improvidos. I – Admite-se a ação de
investigação judicial eleitoral, fundada no art. 22 da LC no 64/90, que tenha
como objeto abuso ocorrido antes da escolha e registro do candidato
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(REspe nos 19.502/GO, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 1o.4.2002, e
19.566/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 26.4.2002). [...]”
(Ac. de 15.6.2004 no RO no 722, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o
Ac. de 7.12.2004 no AgRgAg no 5.349, rel. Min. Peçanha Martins.)

Perda de objeto

 Generalidades

“Recurso ordinário. Investigação judicial. Abuso de poder. [...] Sanção
prevista no art. 1o, I, d, da LC no 64/90. Inocuidade. Prejudicialidade quanto
aos demais recorridos. [...] 2. Tratando-se da conduta prevista no art. 1o, I,
d, da LC no 64/90, queda-se prejudicada a análise do recurso ordinário, uma
vez que a sanção legalmente prevista, caso aplicada, mostrar-se-ia
absolutamente inócua, ante o decurso de tempo ocorrido desde as eleições
de 2002. [...]”
(Ac. de 10.10.2006 no RO no 697, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar no 64/90. Decisão
regional. Improcedência. Recurso ordinário. Perda de objeto. Ação.
Decurso. Prazo. Três anos. Sanção. Inelegibilidade. Providência. Remessa.
Cópias. Ministério Público. Fins. Art. 22, XV, da LC no 64/90. Prejudicada.
Precedentes. 1. Decorridos mais de três anos das eleições, o recurso
ordinário interposto em investigação judicial está prejudicado pela perda
superveniente de objeto, uma vez que o termo inicial para a aplicação da
sanção de inelegibilidade de que cuida o inciso XIV do art. 22 da Lei
Complementar no 64/90 é a data do pleito. 2. De igual modo, há perda
superveniente de objeto e, via de conseqüência, está prejudicada a
providência de remessa de cópia do processo ao Ministério Público
Eleitoral, para os fins indicados no inciso XV do art. 22 do referido diploma
legal. Recurso ordinário que se julga prejudicado”. NE: O TRE julgara
improcedente a ação de investigação judicial.
(Ac. de 15.12.2005 no RO no 795, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido o Ac.
de 13.12.2005 no RO no 716, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Reconhecimento de abuso do poder político. Recurso prejudicado com
relação à declaração de inelegibilidade. [...] 1. Recurso prejudicado com
relação ao reconhecimento do abuso do poder político, porquanto
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ultrapassado o prazo para declaração de inelegibilidade por três anos,
contados da eleição para chefe do Poder Executivo Municipal. [...]”
(Ac. de 23.3.2004 no AgRgAg no 3.710, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Eleição 2000. Ação de investigação judicial eleitoral. Sentença
proferida após a eleição. Pena de inelegibilidade. Decorridos três anos do
pleito. Perda de objeto”. NE: Representação julgada improcedente.
(Ac. de 19.2.2004 no Ag 4.474, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o
Ac. de 6.5.2004 no REspe no 21.431, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Inelegibilidade declarada

“Investigação judicial. Candidatos. Prefeito e vice-prefeito. Condenação.
Primeira instância. Abuso do poder econômico e político. Inelegibilidade.
Recurso eleitoral. Tribunal Regional. Apelo prejudicado. Decurso do prazo
de três anos da sanção. Não-ocorrência. Candidato e sociedade. Interesse.
Apuração. Conduta. 1. Não há interesse da coligação em pleitear o
reconhecimento da perda de objeto de investigação judicial por ela proposta.
2. Conforme assentado no Ac. no 4.574, aplicada a sanção de
inelegibilidade, a investigação judicial instaurada para apurar abuso do poder
econômico ou político não perde o objeto pelo decurso do prazo de três anos
relativo a essa sanção, uma vez que remanesce o interesse do candidato em
expurgar a pecha de inelegibilidade a ele cominada, restaurando a sua
imagem pública, e o da sociedade em saber se a pena imposta foi justa.
[...]”
(Ac. de 3.6.2004 no AgRgREspe no 21.462, rel. Min. Fernando Neves.)

 “Investigação judicial. Abuso do poder econômico e político. Inelegibilidade.
Prazo de três anos. Decurso. Objeto da ação. Perda. Não-ocorrência.
Candidato e sociedade. Interesse. Conduta. Potencialidade. Matéria fática.
Reexame. Impossibilidade. 1. Considerando que foi aplicada sanção de
inelegibilidade, a investigação judicial instaurada para apurar abuso do poder
econômico ou político não perde objeto pelo decurso do prazo de três anos,
uma vez que remanesce o interesse do candidato de expurgar a sanção a
ele cominada, restaurando sua imagem pública. [...]”
(Ac. de 30.3.2004 no AgRgAg no 4.574, rel. Min. Fernando Neves.)
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“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. [...] I – Na linha da atual
jurisprudência deste Tribunal, não há como julgar prejudicada a ação de
investigação judicial em razão de já terem decorridos dois anos do pleito, no
qual ocorreu o abuso que levou à procedência daquela demanda, ao
fundamento de que no Brasil há eleições apenas a cada dois anos, uma vez,
em tese, ser possível a realização de eleições majoritárias federal, estadual
ou municipal para a complementação de mandato (art. 224 do Código
Eleitoral). Precedentes. [...]”
(Ac. de 27.3.2003 no AgRgREspe no 20.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo; no
mesmo sentido o Ac. de 29.5.2003 no AgRgREspe no 21.070, rel. Min. Peçanha
Martins.)

“[...] Representação. Art. 73, VI, b, da Lei no 9.504/97. Campanha eleitoral
de 1998. Acórdão do TRE que declarou a inelegibilidade do representado
por três anos contados da data das eleições de 1998. Transcorridos mais de
três anos da eleição de 1998, resta prejudicado o recurso em face da perda
de objeto da representação. [...]” NE: “Alega o agravante que a
prejudicialidade lhe impõe ‘sanção moral pela declaração de ter sido
responsável pelo cometimento do abuso’ [...] Com o intuito de obter uma
decisão absolutória, pretendera a analogia com o Código Penal. [...] Por não
possuir a sanção de inelegibilidade natureza penal, incabível a pretendida
analogia. [...] Dessa forma, referindo-se a presente representação a
mandato relativo ao período de 1o.1.99 a 31.12.2002, já esgotado, não há
como vislumbrar nenhum efeito decorrente de incidência do art. 224 do
Código Eleitoral”.
(Ac. de 25.2.2003 no AgRgRO no 531, rel. Min. Ellen Gracie.)

Petição inicial

 Inépcia

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e
de autoridade. Atos de campanha em evento oficial. Infração aos arts. 73, I,
e 74 da Lei no 9.504/97. Preliminares. Inépcia da inicial. Carência da ação.
Ausência de candidatura formalizada. Rejeição. Falta de comprovação.
Potencialidade. Desequilíbrio. Resultado do pleito. Improcedência.
Arquivamento. [...] Na hipótese de a investigação judicial ser julgada
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procedente, a sanção de inelegibilidade alcança o candidato beneficiado e
todos os que hajam contribuído para a prática do ato abusivo, nos termos do
inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar no 64/90. [...]” NE: Alegação de
inépcia da petição inicial em relação ao segundo representado por ter o
representante dirigido sua pretensão exclusivamente contra o primeiro
representado.
(Ac. de 17.10.2006 na Rp no 935, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Investigação judicial. Uso indevido dos meios de
comunicação social. Preliminares. Litispendência. Inépcia da inicial.
Rejeição. Ausência. Potencialidade. Desequilíbrio do pleito. Improcedência
da representação. Arquivamento. [...]” NE: Alegação de inépcia da petição
inicial em razão da ausência de indicação do trecho do programa que
configuraria propaganda eleitoral. Trecho do voto do relator: “[...] é possível
identificar na peça inaugural a causa de pedir, ainda que apresentada de
forma genérica, sem indicação das expressões e mensagens que
evidenciariam o desvirtuamento do espaço destinado à divulgação do ideário
partidário, nem da passagem em que teriam sido veiculadas ‘propostas
eleitorais do candidato presidencial [...] o que não comprometeu o
entendimento da controvérsia e permitiu o pleno exercício de defesa pelo
representado. [...]’”
(Ac de 27.9.2006 na Rp no 949, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Recurso ordinário. Preliminares rejeitadas. Propaganda
eleitoral. Poder político. Abuso. Caracterização. Inelegibilidade. Não-
provimento. [...] Ausência de inépcia da inicial que deixa claro perquirir o
reconhecimento da prática de abuso do poder político, nos moldes previstos
no art. 22 da Lei Complementar no 64/90. [...]”
(Ac. de 16.5.2006 no RO no 749, rel. Min. José Delgado.)

“Investigação judicial. Candidatos a deputado estadual e federal. Médicos
integrantes do Conselho Regional de Medicina. Jornal da categoria.
Matéria. Notícia. Candidatura. Abuso do poder econômico. Não-
configuração. Propaganda eleitoral irregular. Doação indireta a candidatos.
Apuração. Representação. Art. 96 da Lei no 9.504/97. Inépcia da inicial.
Art. 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1. Não se verifica
inépcia da inicial quando há estrita consonância entre os fatos narrados e o
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pedido, constituindo este decorrência lógica dos fatos e fundamentos
jurídicos e permitindo o exercício pleno do direito de defesa dos
representados. [...]”
(Ac. de 8.6.2004 no RO no 782, rel. Min. Fernando Neves.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Prosseguimento. Apuração de
fatos independentemente da qualificação jurídica ou de pedido de sanção de
inelegibilidade. Agravo provido em parte, tão-somente para corrigir erro
material na parte dispositiva da decisão agravada”. NE: “Na decisão
agravada, entendi que o juízo a quo deveria dar prosseguimento à ação de
investigação judicial eleitoral a fim de que fossem devidamente apurados os
fatos narrados, independentemente da qualificação jurídica ou de expresso
pedido de inelegibilidade. Nesse sentido é a jurisprudência da Corte. [...]
Assim, afastada a inépcia da petição inicial, deverá o Tribunal a quo
prosseguir no processamento da ação de investigação judicial eleitoral como
entender de direito.”
(Ac. de 16.12.2003 no AgRgREspe no 21.242, rel. Min. Ellen Gracie.)

 Pedido

“[...] Investigação judicial. Abuso de poder e conduta vedada. Arts. 22 da
Lei Complementar no 64/90 e 73 da Lei no 9.504/97. Alegação. Perda.
Interesse de agir. Não-caracterização. Decisão extra petita. Inocorrência.
[...] 2. Conforme firme jurisprudência deste Tribunal, os limites do pedido
são dados pelos fatos imputados na inicial e não pela capitulação legal que
deles faça o autor da investigação judicial. [...]”
(Ac. de 21.11.2006 no AgRgREspe no 25.531, rel. Min. Caputo Bastos.)

“[...] Investigação judicial eleitoral. Abuso de poder econômico e de
autoridade. [...] II – Os limites do pedido são demarcados pela ratio
petendi substancial, vale dizer, segundo os fatos imputados à parte passiva,
e não pela errônea capitulação legal que deles se faça. Alegação de
julgamento extra petita rejeitada. [...]”
(Ac. de 4.4.2002 no Ag no 3.066, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)
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“[...] Investigação judicial por abuso de poder. Decisão regional que
decretou a inelegibilidade sem que tivesse sido pedida pelos representantes.
Alegação de julgamento extra petita. Art. 460 do CPC. Não-ocorrência.
Em se tratando de ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder
econômico a inelegibilidade por três anos decorre dos próprios termos da
Lei Complementar no 64/90, art. 22, XIV. [...]”
(Ac. de 23.2.99 no REspe no 15.275, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

Prazo para ajuizamento

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e
de autoridade. Atos de campanha em evento oficial. Infração aos arts. 73, I
e IV, e 74 da Lei no 9.504/97. Preliminares. [...] A representação para
apurar o abuso de autoridade previsto no art. 74 da Lei no 9.504/97 pode ser
ajuizada até a diplomação dos eleitos. [...]”
(Ac. de 7.12.2006 na Rp no 929, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Ação de investigação judicial eleitoral e ação de impugnação de mandato
eletivo. Conexão. Sentença de improcedência. Recurso. Tribunal Regional.
Provimento. Ritos diversos. Prejuízo ao autor. Nulidade. [...] 2. Sendo
apreciado abuso do poder econômico (assinalado pelo acórdão regional),
não se cogita de aplicação do entendimento posto na Questão de Ordem no
RO no 748/PA. No caso, ainda que fosse hipótese do art. 41-A da Lei
no 9.504/97, os acórdãos paradigmas versam o tema conduta vedada. [...]”
(Ac. de 28.11.2006 no AgRgAg no 6.927, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Ação de investigação judicial. Abuso do poder econômico.
Reconhecimento. Declaração de inelegibilidade. Captação de sufrágio.
Não-comprovação. Preliminares de usurpação de competência pela Corte
Regional. [...] Ausência de interesse processual, ante o não-atendimento do
prazo de 5 dias para o ajuizamento da investigação judicial. Rejeitadas. [...]
4. Não se aplica para o ajuizamento de ação de investigação judicial, art. 22
da LC no 64/90, o prazo de 5 dias que foi estabelecido inicialmente na
Questão de Ordem no 748, tendo em vista que o ali decidido aplicava-se
tão-somente à representação proposta por conduta vedada, art. 73 da Lei
no 9.504/97. [...]” NE: Alegação de falta de interesse processual e
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decadência da representação, uma vez que foi ajuizada após a eleição, e
mais de cinco dias depois do ato. Trecho do voto do relator: “É uma
incongruência aplicar o prazo de cinco dias para a representação do
art. 41-A da Lei no 9.504/97 ou para a abertura de investigação judicial
prevista no caput do art. 22 da LC no 64/90, em face de provável
reconhecimento da falta de interesse de agir, se os mesmos fatos podem vir
a ser apurados após a diplomação dos eleitos”.
(Ac. de 23.11.2006 no AgRgAg no 6.416, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“[...] Investigação judicial. Abuso de poder e conduta vedada. Arts. 22 da
Lei Complementar no 64/90 e 73 da Lei no 9.504/97. Alegação. Perda.
Interesse de agir. Não-caracterização. Decisão extra petita. Inocorrência.
1. Não há falar em perda do interesse de agir do autor da representação
ajuizada antes da realização das eleições. [...]”
(Ac. de 21.11.2006 no AgRgREspe no 25.531, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial. Pleito municipal. Concessão de benefícios a servidores
públicos estaduais. Proximidade da eleição. Favorecimento a candidato a
prefeito. Abuso do poder político. Ação de investigação judicial eleitoral.
Art. 22 da LC no 64/90. Procedência. Inelegibilidade. Conduta vedada.
Art. 73 da Lei no 9.504/97. Multa. [...]” NE: Afastamento da alegação de
decadência da investigação judicial eleitoral por ter sido ajuizada cinco dias
após o conhecimento dos fatos, uma vez que a investigação judicial pode se
ajuizada até a data da diplomação dos eleitos. Trecho do voto do relator:
“[...] a Corte de origem adotou posição consentânea com a deste Tribunal,
não havendo o que se falar em declaração de decadência. Com a espécie
cuida de investigação judicial e não de representação contra o
descumprimento da Lei Eleitoral, despiciendo pronunciamento sobre o
referido prazo de cinco dias para a interposição das representações”.
(Ac. de 8.8.2006 no REspe no 26.054, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Medida cautelar. Efeito suspensivo a recurso especial. Assistência.
Provas. Exame. [...] A suposta decadência do ajuizamento da Aije há de ser
apreciada em recurso próprio, no processo de ação investigativa”.
(Ac. de 9.2.2006 no AgRgMC no 1.753, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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NE: Questionamento sobre a possibilidade ou não de se renovar a ação de
investigação judicial eleitoral após as eleições e reformada a decisão.
Trecho do voto do relator: “Ora, a assertiva de que o réu ficaria ‘à mercê
de proposituras e renovações de Aije, [...] de acordo com o humor do autor’
não pode ser considerada, uma vez que tal ação, conforme já dito, pode ser
proposta até a diplomação do candidato, tal como ocorreu no caso sub
examen”. (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao
tema.)
(Ac. de 1o.6.2004 nos EDclREspe no 21.337, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

NE: “Quanto à impossibilidade do ajuizamento da ação de investigação
judicial após as eleições, este argumento também não merece prosperar,
uma vez que já está consolidado nesta Corte que a ação de investigação
judicial eleitoral – art. 22 da LC no 64/90 – pode ser ajuizada até a data da
diplomação dos candidatos eleitos. [...]” (Ementa não transcrita por não
reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 4.9.2003 no Ag no 4.266, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Ação de investigação judicial. Prazo para a propositura. Ação proposta
após a diplomação do candidato eleito. Decadência consumada. Extinção do
processo. A ação de investigação judicial do art. 22 da Lei Complementar
no 64/90 pode ser ajuizada até a data da diplomação. Proposta a ação de
investigação judicial após a diplomação dos eleitos, o processo deve ser
extinto, em razão da decadência”.
(Ac. de 17.12.2002 na Rp no 628, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

Prova

 Generalidades

“Representação. Art. 22 da LC no 64/90. Requisição de peças de inquérito
policial. Procedimento preparatório sob segredo de justiça. Manutenção do
sigilo no TSE em relação a terceiros. Permissão de acesso aos dados em
cartório pelos advogados das partes. 1. Realizado o traslado de peças de
inquérito policial que corre sob segredo de justiça para os autos desta
representação, há que se relativizar o sigilo, permitindo-se a vista em
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cartório de tais documentos tão-somente aos advogados das partes
litigantes, mantendo-se o absoluto segredo de justiça para terceiros. [...]”
(Ac. de 5.12.2006 no AgRgRp no 1.176, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, red.
designado Min. José Delgado.)

“Recurso ordinário. Ação de investigação judicial eleitoral. Não conhecidos.
Preliminares. Rejeitadas. Inelegibilidade. Eleição federal. Abuso. Poder
econômico. Potencialidade. Reconhecimento. 1. Acórdão de Tribunal
Regional Eleitoral que, em análise minuciosa das provas depositadas em
juízo, reconhece a prática de abuso do poder econômico no processo
eleitoral e em sua potencialidade influenciadora na eleição do candidato.
2. Panorama dos autos que não elide as razões do acórdão e a conclusão
firmada. 3. Alegação de prova duvidosa não caracterizada. 4. Recurso
ordinário não provido”. NE: Alegação de violação do princípio da identidade
física do juiz que realizou a audiência de colheita de prova por não ter
havido renovação desta pelo novo juiz. Trecho do voto do relator: “Não se
aplica aqui o disposto no art. 132 do CPC. Prevalece a norma que fixa a
competência do corregedor eleitoral para conhecer e processar a Aije.
Terminado o mandato do juiz [...], seu sucessor assumiu o feito, sendo
desnecessária a pleiteada renovação da produção de prova. [...]”
(Ac. de 23.5.2006 no RO no 766, rel. Min. José Delgado.)

NE: Alegação de violação do art. 22, I, c, da LC no 64/90. Trecho do
parecer do Ministério Público Eleitoral, adotado no voto do relator: “[...] os
fatos narrados nos autos (grande volume de notícias publicadas em jornal e
o direcionamento das mesmas), podem, em tese, configurar a conduta
vedada pelo art. 22 da LC no 64/90. Isso, por si só, já autorizaria o
prosseguimento da presente ação de investigação judicial, até porque essa
não necessita vir instruída com prova da materialidade da infração. [...]”
(Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 1o.2.2005 no AgRgREspe no 24.849, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Recurso ordinário. Investigação judicial eleitoral. Abuso de poder.
Servidores comissionados. Reunião. Votos. Captação irregular. LC no 64/90,
art. 22. Carência de provas. Não-caracterização. Intimação de
testemunhas. Desnecessidade. [...] A caracterização de abuso de poder
capaz de desequilibrar as eleições pressupõe a produção de provas
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suficientes à demonstração tanto da materialidade quanto da autoria do ato
ilícito”.
(Ac. de 23.11.2004 no RO no 701, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“[...] O art. 23 da LC no 64/90 enumera os meios de prova, sem atribuir-
lhes valor ou qualidade. [...]” NE: Embargos de declaração de acórdão que,
julgando recurso especial, entendeu que a procedência da ação de
investigação judicial eleitoral, a teor do disposto nos arts. 1o, I, d, e 22, XIV
e XV, da LC no 64/90 leva sempre à declaração de inelegibilidade,
independentemente de ter sido julgada antes ou após as eleições. Trecho do
voto do relator: “O art. 23 da LC no 64/90 enumera os meios de prova, sem
atribuir-lhes valor ou qualidade, não tendo a prova produzida nos autos
maior relevância do que os outros elementos de prova, como os indícios e
presunções”.
(Ac. de 2.9.2003 nos EDclREspe no 19.832, rel. Min. Carlos Velloso.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Decisão interlocutória. [...] II –
Embora o princípio da ampla defesa assegure a produção de provas, a
necessidade de sua realização fica submetida ao livre convencimento do
julgador, em face das peculiaridades do caso concreto. Por isso, o pedido
deve estar calcado em fundamentos consistentes. [...]”
(Ac. de 28.8.2003 no Ag no 4.170, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Ação de investigação judicial. Litispendência. Ação de impugnação de
mandato eletivo. Ausência. [...] I – Para a propositura de ação de
investigação judicial eleitoral não se impõe a apresentação, desde logo, de
provas cabais do alegado, bastando a demonstração de fortes indícios e
meios de provas aptos a comprovarem o alegado. [...]”
(Ac. de 12.6.2003 no Ag no 4.203, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso especial. Investigação judicial. Conversas. Gravações não
autorizadas por uma das partes. Prova ilícita. Testemunhas. Depoimentos.
Prova contaminada. Nulidade. [...]”
(Ac. de 18.2.2003 no REspe no 20.945, rel. Min. Fernando Neves.)
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“Investigação judicial. Propaganda institucional realizada em período não
vedado por lei. Alegação de infringência ao disposto no art. 37, § 1o, CF.
Inexistência de promoção de autoridades ou servidores públicos. Desvio ou
abuso do poder de autoridade não caracterizado. Improcedência da
representação. Possibilidade de ser dispensada a dilação probatória – fatos
dependentes de prova exclusivamente documental, já produzida. I – Não
obstante prevista dilação probatória no rito da investigação judicial (Lei
Complementar no 64/90, art. 22, I, a), esta se dará tão-somente quando
cabível. Dispensável quando a apreensão dos fatos submetidos ao exame da
Justiça Eleitoral reclamar prova exclusivamente documental, já produzida
nos autos. [...]”
(Ac. de 5.11.2002 na Rp no 404, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

 Prova documental

– Generalidades

“Recurso ordinário. Investigação judicial. Sindicato. Revista.
Publicação. Entrevista. Editor. Opinião. Matéria de caráter
informativo. Fato isolado. Potencialidade. Influência. Resultado.
Eleições. Ausência. Abuso do poder econômico. Não-configuração.
Documentos. Requisição. Indeferimento. Cerceamento de defesa.
Não-ocorrência. Prévio conhecimento. Candidato. Condutas
praticadas pelo beneficiário. Ciência. Comprovação. Declaração.
Jornalistas. Art. 368 do Código de Processo Civil. [...] Recurso
conhecido e provido. 1. Indeferimento de requisição de documentos
não configura cerceamento de defesa quando a parte tem ou poderia
ter acesso às informações solicitadas. 2. Se o próprio candidato
concedeu a entrevista que foi publicada, está comprovada sua prévia
ciência. 3. Quando documento particular contiver declaração de
ciência, relativa a determinado fato, o documento prova a declaração,
mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua
veracidade o ônus de provar o fato, conforme dispõe o parágrafo
único do art. 368 do Código de Processo Civil. [...]”
(Ac. de 8.6.2004 no RO no 744, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo
sentido o Ac. de 8.6.2004 no RO no 780, rel. Min. Fernando Neves.)
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“Investigação judicial. Prefeito e vice-prefeito. Custeio de despesas
referentes à retirada e renovação de Carteira Nacional de
Habilitação. Captação de sufrágio. Art. 41-A da Lei no 9.504/97.
Caracterização. Documentos novos. Juntada na Corte Regional.
Art. 397 do Código de Processo Civil. Não-aplicação. Prova
grafotécnica. Indeferimento. Cerceamento de defesa. Não-
configuração. 1. A retratação de testemunhas por intermédio de
escritura pública, de declarações prestadas em juízo, sob o crivo do
contraditório, que foi juntada aos autos na Corte Regional, não
caracteriza documento novo, nos moldes do que dispõe o art. 397 do
CPC, incidindo, na espécie, o art. 268 do Código Eleitoral. [...]
Recurso especial improvido.”
(Ac. de 18.3.2004 no REspe no 21.421, rel. Min. Fernando Neves.)

– Notícias jornalísticas

“Representação. Investigação judicial. Abuso de autoridade. Notícias
extraídas de jornais. Insuficiência, na espécie, para ensejar a
apuração de que cuida a Lei das Inelegibilidades. Agravo regimental.
Inexistência de indícios ou provas. Desprovimento. Notícias extraídas
de jornais e opiniões emitidas por profissionais da imprensa não
comprovam que autoridades governamentais estejam praticando atos
de ofício, com desvio ou abuso de autoridade em benefício de
candidato, sendo insuficientes, no caso concreto, para a abertura da
investigação judicial. [...]” NE: Alegação de abuso do poder
econômico e de autoridade mediante a liberação de verbas do
orçamento da União para obtenção de apoio de governador reeleito.
(Ac. de 30.11.2006 no AgRgRp no 1.283, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Investigação judicial. Desvio e uso indevido de
poder político. Acolhimento. Preliminar. Ilegitimidade ativa. Extinção
do processo. Arquivamento. [...]” NE: “Com relação à propositura de
representação fundada exclusivamente em notícia veiculada em
jornal, é admissível, a teor do decidido na Representação no 30/DF.
[...]” Entretanto, considerou-se insuficiente a apresentação apenas de
cópia de matéria jornalística para declaração de inelegibilidade.
 (Ac. de 6.6.2006 na Rp no 878, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)
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“[...] Investigação judicial eleitoral. Abuso de poder. Servidores
comissionados. Reunião. Votos. Captação irregular. LC no 64/90,
art. 22. Carência de provas. Não-caracterização. Intimação de
testemunhas. Desnecessidade. [...] A caracterização de abuso de
poder capaz de desequilibrar as eleições pressupõe a produção de
provas suficientes à demonstração tanto da materialidade quanto da
autoria do ato ilícito”. NE: “[...] As notícias jornalísticas trazidas aos
autos estão desacompanhadas de outras provas que as confirmem.
Ora, tais notícias não bastam à demonstração da prática de ilícito
eleitoral. Embora revelem indícios de que os veículos foram utilizados
fora de horário e destinação normal, não há prova de que foram
usados em campanha eleitoral. [...]”
(Ac. de 23.11.2004 no RO no 701, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Recurso ordinário. Investigação judicial eleitoral. Art. 22 da Lei
Complementar no 64/90. Realização, em período vedado, de
propaganda institucional, com violação do art. 37, § 1o, da
Constituição da República. Apuração de abuso do poder político.
Possibilidade. Prova. Exemplar de jornal em que foi publicada a
propaganda. Mera notícia. Não-caracterização. [...]” NE: “A prova
apresentada, cópia de exemplar de jornal em que foi publicada a
propaganda institucional tida por ilegal, em princípio, deve ser levada
em consideração porque não se trata de mera notícia de jornal. [...]”
(Ac. de 6.3.2003 no RO no 661, rel. Min. Fernando Neves.)

 Prova emprestada

“[...] Abuso do poder econômico. Captação ilegal de sufrágio.
Configuração. Provimento negado. Configurado o abuso do poder
econômico, decorrente da prática de assistencialismo voltado à captação
ilegal de sufrágios, impõe-se a declaração da inelegibilidade, nos termos do
art. 22, VI, da LC no 64/90”. NE: “A prova emprestada utilizada no
julgamento regional é válida, porque o recorrente teve oportunidade de
contraditar as peças e os depoimentos das testemunhas”.
(Ac. de 22.2.2005 no RO no 741, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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 Prova pericial

“Representação. Recurso ordinário. Cerceamento de defesa. Ausência.
Poder econômico. Abuso. Caracterização. Não-provimento. Não há o
cerceamento de defesa quando a parte, intimada, não questiona o laudo
técnico. [...]”
(Ac. de 19.8.2004 no RO no 793, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Investigação judicial. Candidatos a deputado estadual e federal. Médicos
integrantes do Conselho Regional de Medicina. Jornal da categoria.
Matéria. Notícia. Candidatura. Abuso do poder econômico. Não-
configuração. [...] 4. Se o abuso do poder econômico for decorrente de
matéria divulgada em periódico, é despicienda a realização de perícia para
averiguar o custo da publicação porque o que se deve considerar é a
potencialidade de o fato desequilibrar a disputa eleitoral, e não o valor gasto
com a publicação. [...]”
(Ac. de 8.6.2004 no RO no 782, rel. Min. Fernando Neves.)

“Investigação judicial. Prefeito e vice-prefeito. Custeio de despesas
referentes à retirada e renovação de Carteira Nacional de Habilitação.
Captação de sufrágio. Art. 41-A da Lei no 9.504/97. Caracterização.
Documentos novos. Juntada na Corte Regional. Art. 397 do Código de
Processo Civil. Não-aplicação. Prova grafotécnica. Indeferimento.
Cerceamento de defesa. Não-configuração. [...] 2. Não há cerceamento de
defesa no indeferimento de perícia grafotécnica se a sua realização não era
imprescindível para o deslinde do caso, não havendo que se falar em ofensa
ao art. 5o, LV, da Constituição da República. [...]”
(Ac. de 18.3.2004 no REspe no 21.421, rel. Min. Fernando Neves.)

 Prova testemunhal

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e
de autoridade. Atos de campanha em evento oficial. Infração aos arts. 73, I
e IV, e 74 da Lei no 9.504/97. Preliminares. [...] Intempestividade.
Apresentação. Rol de testemunhas. Documentação. [...]” NE: “Quanto ao
inconformismo do segundo representado pela dispensa da oitiva de suas
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testemunhas [...] a documentação trazida aos autos se mostrou suficiente
para confirmar os fatos delineados na representação, tornando-se
desnecessária a coleta de outros elementos. Tal prova se afigura
dispensável quando verificado que o desate da representação se restringe
ao enquadramento jurídico dos fatos. [...]”
(Ac. de 7.12.2006 na Rp no 929, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“[...] Devido processo legal observado. Abuso de poder econômico. [...] 3.
Não há ferimento ao devido processo legal quando o juiz indefere perguntas
às testemunhas, por entender que não são relevantes para a decisão da
causa, máxime quando não restou demonstrado pelas partes recorrentes
que as perguntas indeferidas eram absolutamente necessárias para
comprovar a inexistência de abuso de poder econômico. 4. O juiz impedido
de funcionar na instrução e julgamento de representação, por ter participado
de diligências no mencionado processo, não está impossibilitado de prestar
depoimento como testemunha, quando a tanto for convocado. Ausência de
nulidade e de violação ao devido processo legal. [...]”
(Ac. de 7.11.2006 no REspe no 26.090, rel. Min. José Delgado.)

“Mandado de segurança. Indeferimento liminar. Decisão monocrática que
apreciando contradita de testemunha a acolhe. Inexistência de direito líquido
e certo. [...] 2. Inexistência dos pressupostos para o uso de mandado de
segurança para reformar decisão de juiz de primeiro grau que, em face das
provas apresentadas em audiência, aceita contradita de testemunha. 3. Na
espécie em julgamento, acolheu-se contradita de testemunha e aplicou-se o
art. 405, § 4o, do CPC, ao dispor que o juiz somente ouvirá testemunhas
impedidas ou suspeitas se for estritamente necessário, sendo os
depoimentos prestados independentemente de compromisso (art. 415),
atribuindo-lhes o juiz o valor que possam merecer. 4. Ausência de direito
líquido e certo imediatamente configurado e detectado pelo acórdão
impugnado, com conseqüência de imprimir indeferimento ao pedido inicial
de curso do mandado de segurança. 5. Recurso ordinário improvido para
manter o acórdão recorrido”.
(Ac. de 30.5.2006 no RMS no 424, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Réplica. Rol de testemunhas. Aije. Rito. Art. 22. Lei no 64/90.
Descumprimento. Provimento. Pelo rito do art. 22 da Lei Complementar
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no 64/90, a apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer no momento
da inicial ajuizada pelo representante e da defesa protocolada pelo
representado. [...]” NE: No caso, foi oportunizada aos recorridos a
apresentação de rol de testemunhas após o oferecimento da defesa.
(Ac. de 18.5.2006 no REspe no 26.148, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Admite-se mandado de segurança contra decisão interlocutória de que
resulte cerceio da defesa. [...]” NE: Decisão interlocutória proferida em
investigação judicial. Trecho do voto do relator: “[...] a ausência de oitiva da
testemunha contraditada, embora reparável, é de difícil correção, e pode
causar sérios transtornos ao andamento processual. A simples omissão na
oitiva de testemunha pode comprometer a ampla defesa, e acarretar a
nulidade do processo. Em tal situação, é recomendável que o magistrado
ouça a testemunha, nos estritos termos dos arts. 405, § 4o, e o 414, § 1o,
ambos do CPC”.
(Ac. de 21.3.2006 no AgRgMC no 1.720, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Representação. Lei Complementar no 64/90. Testemunhas. Assistência
simples. O assistente recebe o processo no estágio em que se encontra, não
lhe cabendo arrolar testemunhas no que a iniciativa é do representante e do
representado – art. 22, V, da Lei Complementar no 64/90”.
(Ac. de 25.10.2005 no REspe no 25.294, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado
Min. Marco Aurélio.)

“Recurso ordinário. Investigação judicial eleitoral. Abuso de poder.
Servidores comissionados. Reunião. Votos. Captação irregular. LC no 64/90,
art. 22. Carência de provas. Não-caracterização. Intimação de
testemunhas. Desnecessidade. O art. 22, V, da LC no 64/90 dispõe que as
testemunhas devem comparecer à audiência, ‘independentemente de
intimação’. Não há cerceio de defesa se o juiz – mesmo após determinar
que a parte indique os endereços de suas testemunhas – deixa consumar as
respectivas intimações, advertindo para a necessidade de comparecimento
espontâneo. [...]”
(Ac. de 23.11.2004 no RO no 701, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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“[...] Representação. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso do
poder político e econômico. Procedência. Sentença mantida pelo TRE/AL.
Preliminares. Rejeição. [...] Recursos não conhecidos. Preliminares
rejeitadas pelos seguintes fundamentos: [...] (e) de cerceamento de defesa,
porquanto, conforme assentado no aresto regional, os recorrentes estavam
presentes à audiência e, portanto, tiveram a oportunidade de contraditar as
testemunhas, e de negativa de prestação jurisdicional, em razão do art. 23
da LC no 64/90, pelo qual o Tribunal formará sua convicção pela livre
apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e provas
produzidas, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados
ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura
eleitoral. [...]”
(Ac. de 1o.7.2003 no REspe no 21.133, rel. Min. Barros Monteiro.)

Recurso

 Cabimento

– Generalidades

“Recurso ordinário. Recebido como especial. Eleições 2002. Abuso
do poder político. Prefeito. Inelegibilidade. Provas. Análise.
Impossibilidade. Provimento negado. O recurso ordinário não serve
para discutir inelegibilidade de prefeito. [...]” NE: Recurso ordinário
contra decisão de TRE relativo a sentença que julgou improcedente
investigação judicial. Trecho do voto do relator: “[...] só é cabível
recurso ordinário quando a decisão regional versar sobre expedição
de diploma nas eleições federais e estaduais, ou denegar habeas
corpus ou mandado de segurança. Esta não é a hipótese dos autos,
que trata de possível abuso do poder político por titular do Executivo
Municipal. Ressalto que os preceitos legais citados não contemplam a
hipótese de inelegibilidade para cargos municipais. Incabível, pois, o
recurso ordinário, que recebo como especial, na esteira da
jurisprudência da Corte. [...]”
(Ac. de 17.8.2004 no RO no 767, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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“[...] Ação de investigação judicial. Recurso especial adesivo.
Possibilidade. Art. 500, CPC. Pressuposto. Sucumbência recíproca.
Ausência, no caso, de interesse para recorrer. Negado provimento.
[...] II – Nos termos do art. 500 do Código de Processo Civil, admite-
se recurso adesivo quando há sucumbência recíproca. [...]”
(Ac. de 10.6.2003 no Ag no 4.133, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso ordinário. Investigação judicial eleitoral. Art. 22 da Lei
Complementar no 64/90. Realização, em período vedado, de
propaganda institucional, com violação do art. 37, § 1o, da
Constituição da República. Apuração de abuso do poder político.
Possibilidade. [...]” NE: Decisão de TRE indeferiu liminarmente
pedido de renovação de investigação judicial por abuso do poder
econômico. Trecho do voto do relator: “[...] esclareço que o recurso
cabível é o ordinário, por versar sobre hipótese em que poderá haver
declaração de inelegibilidade”.
(Ac. de 6.3.2003 no RO no 661, rel. Min. Fernando Neves.)

– Decisão interlocutória

“[...] Representação. Testemunhas. Rol. Apresentação. Decisão
interlocutória. Recurso especial retido. Fundamentos não afastados.
1. O recurso especial interposto contra decisão interlocutória há de
ficar retido nos autos, salvo situação excepcional, devidamente
demonstrada pela parte. [...]” NE: Decisão interlocutória determinou
a abertura de prazo para as partes apresentarem rol de testemunhas
em representação. Trecho do voto do relator: “A jurisprudência deste
Tribunal Superior é firme no sentido de que, o recurso interposto
contra decisão interlocutória deve ficar retido nos autos, vindo a ser
processado se a parte, no prazo do recurso contra a decisão de
mérito ou naquele para as contra-razões, expressamente requerer
que isso ocorra. É de ver-se que, como a matéria tratada em decisão
interlocutória não é alcançada pela preclusão, pode ela ser apreciada
por ocasião do julgamento do recurso interposto contra a decisão de
mérito”.
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg no 7.014, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“[...] Assistência. Decisão interlocutória em investigação judicial.
Recurso. Não-cabimento. Mandado de segurança. Admissão pelo
TSE. Não cabe recurso de decisão interlocutória proferida em
processo de investigação judicial. Na falta de recurso próprio,
admite-se o uso do mandado de segurança. [...]” NE: Decisão que
indeferiu ingresso como assistente.
(Ac. de 6.10.2005 no AgRgREspe no 25.281, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“Mandado de segurança. Indeferimento liminar. Decisão monocrática
que apreciando contradita de testemunha a acolhe. Inexistência de
direito líquido e certo. 1. Certo é que a jurisprudência eleitoral admite
mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida em
investigação judicial quando há demonstração inequívoca de prejuízo
a direito subjetivo, desde que líquido e certo, ameaçado ou violado.
[...] 5. Recurso ordinário improvido para manter o acórdão
recorrido”.
(Ac. de 30.5.2006 no RMS no 424, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Agravo de instrumento. Ação de investigação judicial eleitoral.
Decisão interlocutória. Não-cabimento de agravo de instrumento.
Contra decisão interlocutória em sede de ação de investigação
judicial eleitoral não cabe agravo de instrumento. [...]” NE: Agravo
de instrumento contra despacho saneador por meio do qual a juíza
eleitoral rejeitou preliminares de inépcia da petição inicial,
ilegitimidade passiva e ausência de interesse e indeferiu a realização
de perícia.
(Ac. de 27.9.2005 no AgRgAg no 5.459, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Decisão interlocutória.
Irrecorribilidade. [...] Da decisão interlocutória proferida em sede de
investigação judicial eleitoral não cabe recurso, visto que a matéria
não é alcançada pela preclusão, podendo ser apreciada por ocasião
do julgamento de recurso contra a decisão de mérito, dirigido à Corte
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Superior”. NE: Indeferimento de produção de prova testemunhal e
pericial.
(Ac. de 26.2.2004 no Ag no 4.412, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Decisão interlocutória.
[...] III – Na linha da jurisprudência desta Corte, é incabível agravo
contra decisão interlocutória em ação de investigação judicial
eleitoral. [...]”
(Ac. de 28.8.2003 no Ag no 4.170, rel. Min. Peçanha Martins.)

“[...] Ação de investigação judicial. Oitiva de testemunhas. Data
diversa. Decisão interlocutória. Recurso. Não-cabimento. [...] II –
Da decisão interlocutória, proferida em sede de investigação judicial,
não cabe recurso, uma vez que a matéria não é alcançada pela
preclusão, podendo ser apreciada por ocasião do julgamento de
recurso dirigido à Corte Superior”.
(Ac. de 26.8.2003 no Ag no 4.140, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Desistência

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral julgada procedente após as
eleições. Cominação da pena de declaração de inelegibilidade e remessa ao
Ministério Público. Embargos de declaração. Indeferimento do pedido de
desistência do recurso. Matéria de ordem pública. Art. 22, XIV, primeira
parte, e XV da LC no 64/90. Precedentes. [...] 4. Inadmissível desistência
de recurso que versa matéria de ordem pública. [...]”
(Ac. de 12.8.2003 no AgRgREspe no 19.701, rel. Min. Carlos Velloso.)

 Legitimidade

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Candidato. Senador. Abuso do
poder econômico. Uso indevido dos meios de comunicação. Irregularidade.
Utilização. Rádio. Divulgação. Entrevista. Pesquisa eleitoral. Ausência de
demonstração de potencialidade. Influência. Eleição. [...] II – Em ação de
investigação judicial eleitoral, o Ministério Público Eleitoral é competente
para atuar em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, inclusive em
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sede recursal”. NE: Alegação de ilegitimidade do Ministério Público
Eleitoral para recorrer.
(Ac. de 19.8.2004 no RO no 781, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Prazo

“Lei Complementar no 64/90. Investigação judicial eleitoral. Recurso.
Sentença. Juiz de 1o grau. Prazo. 3 (três dias). Código Eleitoral, art. 258.
Recurso especial. Reexame. Desprovimento”.
(Ac. de 12.12.2006 no REspe no 25.304, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Recursos especiais eleitorais. Devido processo legal observado. Abuso de
poder econômico. Não-provimento. 1. Na hipótese de intimação via fac-
símile, descabe alegar ofensa ao art. 241, III, do CPC. [...] 6. Recursos
especiais não providos”. NE: Alegação de que o prazo recursal contra a
sentença teria início com a juntada aos autos do último mandado de
intimação.
(Ac. de 7.11.2006 no REspe no 26.090, rel. Min. José Delgado.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Sentença publicada em cartório
em período não eleitoral. Necessidade de regular intimação. Tempestividade
do recurso. Nos termos da Res.-TSE no 21.518/2003, que instituiu o
calendário eleitoral nas eleições de 2004, o período eleitoral se encerrou no
dia 18.11.2004, data a partir da qual as decisões, salvo as relativas às
prestações de contas de campanha, não mais seriam publicadas em cartório
ou em sessão. Tratando-se de Aije, com sentença proferida após o
encerramento do período eleitoral, a fluência do prazo recursal dá-se a
partir da publicação da decisão no Diário Oficial ou da intimação pessoal.
[...]”
(Ac. de 21.6.2005 no AgRgAg no 5.689, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Decisão interlocutória. [...] I –
Fora do período eleitoral, para fins de contagem do prazo recursal, publicada
a decisão no sábado, considera-se como realizada essa no primeiro dia útil
subseqüente. Precedentes. [...]”
(Ac. de 28.8.2003 no Ag no 4.170, rel. Min. Peçanha Martins.)
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Inelegibilidades e condições de elegibilidade

Renovação

“Representação. [...] Investigação judicial indeferida pelo corregedor.
Renovação. Ausência de fatos, indícios, circunstâncias e fundamentos
novos. Impossibilidade. 1. Para a viabilidade da renovação de investigação
judicial indeferida, faz-se necessário que tal ação esteja acompanhada de
fatos, indícios, circunstâncias e fundamentos novos em relação aos que já
foram apresentados e analisados pela Corregedoria Regional. 2. Em se
tratando de mera reiteração argumentativa, não há como se obter um
pronunciamento diverso por parte do Tribunal. [...]”
(Ac. de 1o.6.2006 no RO no 714, rel. Min. José Delgado.)

Representação processual

“[...] Representação. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso do
poder político e econômico. Procedência. Sentença mantida pelo TRE/AL.
Preliminares. Rejeição. [...] Recursos não conhecidos. Preliminares
rejeitadas pelos seguintes fundamentos: (a) de defeito de representação da
coligação autora, por existir registro em cartório eleitoral de que o
presidente da agremiação, e outorgante do mandato, é o representante legal
da coligação ora recorrida. [...]”
(Ac. de 1o.7.2003 no REspe no 21.133, rel. Min. Barros Monteiro.)

Rito

“[...] 2. Em relação à investigação judicial, prevista no art. 22 da Lei
Complementar no 64/90, deve ser ponderado que – embora seja
recomendável também adotar rapidez na condução do feito, o que se aplica
ao processo eleitoral como um todo – é de considerar-se que o rito da
citada investigação difere do das representações da Lei no 9.504/97, uma
vez que naquela há a previsão de dilação probatória para oitiva de
testemunhas e até mesmo a possibilidade de realização de diligências
(incisos V a IX do referido art. 22). [...]”.
(Ac. de 14.9.2006 na AgRgRp no 1.082, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)



JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS262

Inelegibilidades e condições de elegibilidade

“Recurso especial. Pleito municipal. Concessão de benefícios a servidores
públicos estaduais. Proximidade da eleição. Favorecimento a candidato a
prefeito. Abuso do poder político. Ação de investigação judicial eleitoral.
Art. 22 da LC no 64/90. Procedência. Inelegibilidade. Conduta vedada.
Art. 73 da Lei no 9.504/97. Multa [...] IV – Inexistência de nulidade da
decisão proferida em investigação judicial que apure, em eleições
municipais, abuso do poder e contrariedade a dispositivos da Lei Eleitoral,
por ser o juiz eleitoral competente para ambas as ações e por ser o rito do
art. 22 da LC no 64/90 mais benéfico para as partes que o procedimento
previsto no art. 96 da Lei no 9.504/97. [...]”
(Ac. de 8.8.2006 no REspe no 26.054, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

 “[...] Réplica. Rol de testemunhas. Aije. Rito. Art. 22. Lei no 64/90.
Descumprimento. Provimento. Pelo rito do art. 22 da Lei Complementar
no 64/90, a apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer no momento
da inicial ajuizada pelo representante e da defesa protocolada pelo
representado. A aplicação do art. 130 do Código de Processo Civil atende à
celeridade processual. O rito já célere como o da Lei Complementar
no 64/90, pela sua especialidade, é o que deve ser cumprido. Agravo de
instrumento transformado em recurso especial. Provimento deste para se
aplicar, exclusivamente, o art. 22 da LC no 64/90”. NE: No caso, foi
oportunizada aos recorridos a apresentação de rol de testemunhas após o
oferecimento da defesa.
(Ac. de 18.5.2006 no REspe no 26.148, rel. Min. José Delgado.)


