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PUBLICADO EM SESSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
RECURSO ORDINÁRIO N° 1191-58.2014.6.19.0000 - CLASSE 37 - RIO DE
JANEIRO - RIO DE JANEIRO
Relatora: Ministra Luciana Lóssio
Recorrente: Cesar Epitácio Maia
Advogados: Marcelo Fontes e outros
Recorrido: Ministério Público Eleitoral
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO
DE CANDIDATURA. CARGO DE SENADOR DA
REPÚBLICA. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ÓRGÃO COLEGIADO. ACÓRDÃO
SUSPENSO PELO STJ. ART. 26-C DA LC N° 64190.
PODER GERAL DE CAUTELA DO MINISTRO
RELATOR. INELEGIBILIDADE. ART. l, 1, L, DA
LC N° 64/90. AFASTADA. PROVIMENTO.
1. A concessão de medida cautelar suspensiva da
condenação por improbidade administrativa, pelo órgão
ao qual será dirigido o recurso cabível, nos termos do
art. 26-C da LC n° 64190, afasta a inelegibilidade do
art. 1, 1, £, do mesmo diploma legal. Referida
circunstância deve surgir enquanto o processo tramita na
instância ordinária, em data anterior ao trânsito em
julgado do processo de registro e antes da eleição, em
nome da estabilização das relações jurídicas.
2. A menção a órgão colegiado, constante da redação do
art. 26-C da LC n° 64190, não afasta o poder geral de
cautela do ministro relator, na linha do que vem decidindo
oTSE.
3. A confirmação da condenação ou a revogação da
medida cautelar não produzem efeitos imediatos no
processo de registro de candidatura, devendo-se
assegurar o enfrentamento da causa de inelegibilidade
que motivou a impugnação, em homenagem ao princípio
da efetiva prestação jurisdicional.
4. Recurso ordinário provido, para deferir o registro.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral,
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por unanimidade, em prover o recurso para deferir o registro da candidatura,
nos termos do voto da relatora.
Brasília, 23 de setembro de 2014.

MINISTRA LU9f1A LÓSSIO - RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, trata-se de recurso ordinário interposto por Cesar Epitácio Mala
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
(TRE/RJ) que indeferiu o seu registro de candidatura ao cargo de senador da
República, com base na inelegibilidade da alínea £ do inciso 1 do artigo 1 0 da
LC n° 64190.
Em suma, o recorrente foi condenado por improbidade
administrativa, "tendo em vista a construção da Igreja de São Jorge, em Santa
Cruz, realizada com recursos do Município do Rio de Janeiro" (fl. 64), o que
teria ofendido o disposto no art. 19, 1, da CF, o qual possui a seguinte redação:
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
- estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na
forma da lei, a colaboração de interesse público
O acórdão do TRE/RJ restou assim ementado:
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2014. CONDENAÇÃO
COLEGIADA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ACÓRDÃO PUBLICADO APÓS A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE
VIA
SUPERVENIENTE.
INELEGIBILIDADE
REGISTRO.
BINÔMIO
ATO
DO
PRESENÇA
ADEQUADA.
INELEGIBILIDADE
ILÍCITO.
DOLOSO/ENRIQUECIMENTO
CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. (Fl. 415)
O recorrente sustenta que a edificação da citada igreja se deu
a pedido da própria população local e que fez parte de um projeto de
urbanização da área, o que demonstra não ter havido qualquer conduta
ímproba.
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Cita, aliás, diversos outros gastos estatais, tais como a
restauração e manutenção de Igrejas históricas, os quais nunca foram
questionados.
Salienta que a impugnação do seu pedido de registro é anterior
à publicação do acórdão proferido pelo TJ/RJ.
Afirma que as condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade são aferidas no momento da formalização do registro e que a
decisão judicial somente se materializa no mundo jurídico com a sua
publicação.
Logo, segundo argumenta, a impugnação ocorreu quando
ainda ausente decisão colegiada que o tivesse condenado por improbidade. E
aduz, como reforço, que antes da publicação do acórdão da Justiça Comum,
sequer poderia se valer da medida cautelar prevista no art. 26-C da
LC n° 64/90.
Sobre a existência ou não de enriquecimento ilícito de terceiro,
assevera que o TJ/RJ reconheceu a ilegitimidade da Mitra Arquiepiscopal.
Aponta que "apesar de a sentença ter tipificado a conduta no
artigo 10, inciso II, da Lei de Improbidade, o Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, mesmo tendo desprovido as apelações, enquadrou o suposto ato
ímprobo no artigo 11 da mencionada lei" (fl. 446), o que teria sido reconhecido
pelo TRE/RJ.
Pede o provimento do presente recurso ordinário, para,
modificando o acórdão recorrido, deferir o seu registro de candidatura.
Contrarrazões do MPE às fis. 460-466.
Às fls. 475-476, o recorrente informa ter obtido provimento
ciuLelar junto ao STJ, o qual suspendeu os efeitos da Indigitada condenação.
Em apenso aos autos deste recurso, encontram-se os pedidos
de registro do primeiro (apenso 1) e segundo (apenso 2) suplentes do ora
recorrente, ambos deferidos pelo TRE/RJ, com trânsito em julgado
em 6.9.2014.
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Em parecer de fis. 495-507, a Procuradoria-Geral Eleitoral
opina pelo desprovimento do presente recurso ordinário.
É o relatório.

VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Senhor
Presidente, o recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.
A legislação de regência estabelece que "as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as alterações
fáticas e jurídicas supervenientes que afastem a inelegibilidade", na linha do
que determina o § 10 do artigo 11 da Lei das Eleições.
O registro de candidatura do requerente fora inicialmente
indeferido em razão de sua condenação, por ato doloso de improbidade
administrativa, pelo TJRJ, a qual deu ensejo à inelegibilidade da alínea £ do
inciso 1 do artigo 1 0 da LC n° 64190.
Entretanto, em 8.9.2014, sobreveio alteração fática e jurídica
superveniente ao acórdão do TRE/RJ, consistente em decisão liminar do
Superior Tribunal de Justiça, proferida pelo Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, nos autos da Medida Cautelar n. 23.2131RJ-STJ, suspendendo os efeitos
da condenação por improbidade administrativa do ora recorrente (fis. 478-489).
Eis a ementa desse provimento acautelatório:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR
QUE OBJETIVA CONFERIR EFEITO SUSPFNSIVO A RFSP JÁ
INTERPOSTO, MAS PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
NA CORTE DE ORIGEM. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTRUÇÃO DA IGREJA DE
SÃO JORGE, EM SANTA CRUZ, BAIRRO DA PERIFERIA DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. INDISPENSABILIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE, PARA
CONFIGURAR-SE IMPROBIDADE, NOS CASOS DO ART. 11 DA
LEI 8.429192. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA
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E.

EMERGENCIAL, MEDIDA CAUTELAR LIMINAR DEFERIDA.
ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO AO RESP, JÁ INTERPOSTO,
ATÉ O SEU JULGAMENTO FINAL, OU DESTA MC, PELA 10
TURMA-STJ, QUE MELHOR DIRÁ. (Fl. 478)
Tal providência tem lastro no art. 26-C da LC n o 64/90.
Vejamos:
Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação
do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as
alíneas d, e, h, j, / e n do inciso 1 do art. 1 12 poderá, em caráter
cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir
plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha
sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, por ocasião
da interposição do recurso.
E aqui, é importante que se diga, estamos em sede ordinária,
razão pela qual o deferimento da medida cautelar, com a juntada da cópia do
decisum, mesmo após o esgotamento da prestação jurisdicional do Juízo
a quo, haverá de ser considerada durante todo o trâmite do processo nesta
Corte Superior, desde que antes da data da eleição ou do trânsito em julgado
do registro.
Afinal, conforme enfatizarei ao longo deste voto, faz-se
imperiosa, para a garantia do sistema democrático - o qual deságua no
sufrágio universal que materializa a essência da soberania popular - a
estabilização das relações jurídicas na data do pleito, até como forma de se
conferir concretude aos votos depositados nas urnas, os quais, por força
constitucional, possuem idêntico valor para todos os eleitores, nos termos do
art. l4daCF.
Tal preocupação tem como pilar o fato de ser o eleitor o
principal ator do processo eleitoral democrático, devendo a justiça eleitoral
garantir a segurança esperada ao exercício do sufrágio.
E não se afirme que a decisão liminar a que faz referência o
art. 26-C exige manifestação colegiada, pois, na linha da jurisprudência, "o
disposto no art. 26-C não afasta o poder geral de cautela conferido ao juiz pelo
art. 798 do CPC, nem transfere ao Plenário a competência para examinar,

inicia/mente, pedido de concessão de liminar, ainda que a questão envolva

RO no 1191-58.2014.6.19.0000/RJ

7

inelegibilidade" (QO na AC no 142085/RJ, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJe
de 28.6.2010).
Nesse mesmo sentido: AgR-Al n° 726931SP, de minha
relatoria, DJe de 9.9.2014; REspe n o 456351SP, Rei. Mm. Marco Aurélio,
DJe de 4.12.2013 e REspe no 43886/SP, Rei. Min. Laurita Vaz, DJe
de 6.8.2013.
Assim, suspensa do mundo jurídico a condenação por ato
doloso de improbidade administrativa, desaparece também a inelegibilidade da
alínea £ do inciso 1 do artigo 10 da LC no 64/90, dela advinda.
Por outro lado, não merece guarida a afirmação do MPE no
sentido de que a suspensão da inelegibilidade se dará "desde que a
providência tenha sido expressamente requerida", nos termos do que preceitua
o artigo 26-C da Lei das Inelegibilidades.
Embora não conste, expressamente, menção ao artigo 26-C da
LC n° 64190 na decisão cautelar do STJ, o Ministro Napoleão Maia relata que
os requerentes argumentam que "o periculum in mora está presente, diante do
acórdão do egrégio TRE/RJ, que julgou procedente a impugnação de registro
da candidatura do requerente a Senador da República nas eleições de 2014,
que encontra em iminência de realização" (fl. 481).
Ora, a análise da causa de inelegibilidade é feita pelos juízes
eleitorais, que, após a exposição dos fatos pelos interessados, atribuirão a
qualificação jurídica correspondente à solução do litígio - da mihi factum, dobo
tibijus.
Cumpre destacar, contudo, que, ao optar por concorrer
amparado por decisão judicial precária, o candidato assume o risco decorrente
da revogação daquele decisum ou da manutenção da condenação geradora da
inelegibilidade, na medida em que o § 2 0 do art. 26-C 1 determina a
desconstituição do registro ou do diploma nessas hipóteses.
1 Art.

26-C [ ... ]

E ... ]

§ 2° Mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou revogada a suspensão liminar mencionada no caput,
serão desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente.
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Assim, por força do disposto na própria legislação eleitoral, o
deferimento anterior de registro amparado por liminar, em nada obsta seu
desfazimento posterior, se a decisão judicial que o viabilizava deixar de existir.
Note-se, nos termos do que já me manifestei no REspe
no 383-75, com julgamento iniciado na última sessão do dia 18 de setembro,
em hipótese similar, que a previsão contida no § 2 0 do art. 26-C da
LC n° 64/90, a meu ver, não deve ser implementada automaticamente, tão
logo constatada a insubsistência da decisão. É preciso compatibilizar tal regra
com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
(artigo 50 , inciso LV, da Carta Maior), já que o desfazimento do registro importa
óbice ao regular exercício do direito fundamental de ser votado.
No presente caso, é verdade que a defesa de mérito já se
encontra nos autos, a qual foi amplamente discutida na Corte Regional e,
posteriormente, devolvida a este Tribunal Superior, em razão do presente
recurso.
Não obstante, nesta assentada, não estamos a enfrentar essas
questões, haja vista a prejudicialidade da discussão pela cautelar deferida.
Logo, pontuo que a eventual revogação ou cassação da
liminar, deverá ser seguida da reabertura do debate envolvendo a causa de
inelegibilidade que motivou a impugnação, viabilizando, desse modo, o exame
das teses recursais que ora se deixa de analisar, por força do art. 26-C.
Nessa linha de raciocínio, destaco as ponderações do
Mm. Henrique Neves da Silva, no julgamento do AgR-REspe n° 6750/BA,

DJe de 20.2.2013, o qual, não obstante cuide de situação em que a suspensão
da condenação se deu antes mesmo do exame do registro no Tribunal a quo,
traz relevantes apontamentos sobre a ausência de imediatismo, no processo
de registro, da decisão que confirmar a condenação ou que rovogar/cassar a
liminar:
A superveniência do julgamento realizado por este Tribunal no dia
8.11.2012 e a incidência da regra do § 20 do art. 26-C da Lei
Complementar n° 64/90 não é, propriamente, matéria que atraía o
indeferimento do registro, mas, como diz a lei, causa de
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desconstituição do registro ou do diploma que eventualmente
tenham sido concedidos.
Tal desconstituição, até mesmo por força do devido processo legal,
somente pode ocorrer mediante provocação própria perante as
instâncias ordinárias, assegurando-se o contraditório e a ampla
defesa.
E ... ]

Reitero que a matéria é relevante e pode vir a ser examinada pela
Justiça Eleitoral, seja para desconstituir o registro ou diploma do
agravado, seja para mantê-lo.
Todavia, para que isso seja possível é necessário que se observe o
devido processo legal e o direito à ampla defesa, até mesmo

porque será necessário examinar se estão presentes todos os
requisitos necessários à configuração da inelegibilidade, o que
não foi objeto de deliberação pelas Instâncias ordinárias nem
mesmo na decisão proferida pela Ministra Luciana Lóssio, pois
tal análise se mostrou despicienda em razão da existência da
suspensão dos efeitos da decisão colegiada que caracterizaria a

inelegibilidade.
Por essas razões, voto no sentido de não conhecer dos documentos
apresentados pelo agravante, sem prejuízo de a arguição da
incidência do art. 26-C, § 2°, da Lei Complementar n° 64190 ser
apresentada pelas vias próprias.
O julgado foi assim ementado:
Registro. Inelegibilidade. Art. l, inciso 1, alínea j, da Lei
Complementar n° 64/90. Condenação. AIME. Captação ilícita de
sufrágio.
Prequestionamento. Fato superveniente. Liminar. Cessação dos
efeitos. Incidência. § 2 0 do art. 26-O da LO n° 64190.
1. A atuação jurisdicional do TSE, na via do recurso especial, é
restrita ao exame dos fatos e temas jurídicos considerados e
debatidos pelas Cortes Regionais Eleitorais. Fatos supervenientes,
ainda que configurem matéria de ordem pública, não são passíveis
de exame na via extraordinária em razão da ausência do necessário
prequestionamento.

2. A aplicação do § 20 do art. 26-C da Lei Complementar
n° 64190 - em razão de não mais subsistir o provimento
jurisdicional que afastava a inelegibilidade - deve ser arguida
pelos meios próprios, de forma a possibilitar que, ausente a
excludente da inelegibilidade, os demais requisitos para sua
configuração possam ser examinados com observância do
devido processo legal e do direito à ampla defesa.
Registro. Deferimento. Suspensão cautelar da inelegibilidade. Órgão
competente.
3. Este Tribunal, ao apreciar a questão de ordem na Ação Cautelar
n° 1420-85, definiu que a regra do art. 26-C, caput, da LC n° 64190 -
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o qual estabelece que o órgão coleglado do tribunal competente
poderá suspender, em caráter cautelar, a inelegibilidade -, não exclui
a possibilidade de o relator, monocratica mente, decidir as ações
cautelares que lhe são distribuídas.
Agravo Regimental a que se nega provimento.
Sendo assim, deferido o registro de candidatura, e sobrevindo
a revogação do provimento cautelar que suspendeu a Inelegibilidade, prevista
nas alíneas d, e, h, j, £ e n, do inciso 1 do artigo 1 0 da LC no 64190, a
desconstituição do registro ou do diploma, nos termos do § 20 do artigo
26-C, não se dará imediatamente, devendo-se oportunizar à parte o
contraditório e a ampla defesa, caso ainda não tenha se manifestado nesse
sentido ou em situações como a que ora se examina, na qual a defesa de
mérito já está materializada, garantir ao magistrado a formação da sua
convicção acerca da incidência ou não da inelegibilidade, agora em razão do
mérito da matéria debatida.
Essa é a interpretação que melhor se adéqua ao comando do
art. 93, IX, da CF, o qual assegura que a solução da controvérsia haverá de ser
fundamentada, em homenagem ao princípio da efetiva prestação jurisdicional.
De igual forma, o art. 50 , XXXV, da CF estabelece que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Em síntese, a revogação da liminar ou a manutenção da
condenação que ensejou a incidência da inelegibilidade somente produzem
efeitos no processo de registro de candidatura em trâmite, quando verificada
nas instâncias ordinárias e até a data da eleição, de modo que, superada essa
fase do processo eleitoral, com a manifestação nas urnas, a questão só poderá
ser discutida em sede de recurso contra a expedição de diploma.
Ante o exposto, o registro de candidatura do recorrente deve
ser deferido, com base no artigo 26-C da Lei Complementar 64190, e o acórdão
regional reformado.
É como voto.
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ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, apenas uma dúvida: trata-se liminar e não entramos no
mérito para saber se foi bem ou mal concedida?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Penso
que seja desnecessário avançarmos nesse ponto.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Fico
preocupado - no caso passado, eu estava impedido— e Sua Excelência a
relatora alegou que estamos mudando a jurisprudência e temos que segui-Ia.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): A
corrente vencedora diz que a jurisprudência não mudou.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Sim,
mas o entendimento que tive - sou membro efetivo e gostaria de reabrir a
discussão - é que, neste caso específico, entendo que não se pode examinar
o mérito da liminar. É exatamente o fundamento do RO n° 154-29.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Não
entendi, Vossa Excelência quer rejulgar o caso anterior?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Estou
apenas confirmando a jurisprudência, de cujo debate participei e fui voto
vencedor, de que não podemos examinar o mérito da liminar, com base,
inclusive, no que decidimos, com definição de tese, no RO n° 154-29.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, acompanho a relatora nesse sentido, mas deixo claro que
não examino, em momento algum, a liminar do Ministro Napoleão Nunes Maia.
Se ele deferiu, deferiu.
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A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Mas eu
também não estou examinando. Apenas estou ressaltando que a condenação
que deu azo à inelegibilidade foi suspensa do mundo jurídico...
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EXTRATO DA ATA

RO n° 1191-58.2014.6.19.0000IRJ. Relatora: Ministra Luciana
Lóssio. Recorrente: Cesar Epitácio Mala (Advogados: Marcelo Fontes e
outros). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso para
deferir o registro da candidatura, nos termos do voto da relatora. Suspeição do
Ministro Luiz Fux. Acórdão publicado em sessão.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar Mendes,
João Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral
Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão. Registrada a presença do
Dr. Flávio Jardim.

SESSÃO DE 23.9.2014.

