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Ac;Ao CAUTELAR N° 0602926-37.2016.6.00.0000 - CLASSE 12061 -
TAILANDIA - PARA
RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX
AUTORES: PAULO LIBERTE JASPER E MARIA REGINA PEREIRA GOES
ADVOGADOS: MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA E OUTROS
REUS: COLIGA<;AO RENOVA TAILANDIA E MINISTERIO PUBLICO

ELEITORAL

DECISAo

ELEI(,:OES 2016. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE
URGENCIAPARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSNOAOS RECURSOS
ESPECIAIS ELEITORAIS INTERPOSTOSNA ORIGEM. INAUGURADA
A COMPETENCIA DESTA INSTANCIA ESPECIAL PARA 0
JULGAMENTO DA MEDIDA DE URGENCIA, EM RAZAo DA
AUSENCIA, EM AMBITO DE REGISTRO DE CANDIDATURA, DE
JUizo DE ADMISSIBILIDADE RESPE (ART. 62, pARAG. ONICO,DA
RES.-TSE23.455/15, C.CoART.12, pARAG. ONICODA LC/64/90j.
REGISTROS DE CANDIDATURA AOS CARGOS DE PREFElTO E
VICE-PREFEITO INDEFERIDOS PELO EGI?EGIO TRIBUNAL
ELEITORAL DO pARA, ANTE CAUSA DE INELEGIBILIDADE
SUPERVENIENTEA ELEI(,:Ao. INAPLICABILIDADE AO PLEITO QUE
JA SE CONSUMOU. ORIENTA(,:Ao JURISPRUDENCIAL
CONSOLIDADA DO COLENDO TSE. TUTELA CAUTELAR LIMINAR
DEFERIDA, DIANTE DA PRESEN(,:A DA APARitNCIA DE BOM
DIREITO (PLAUSIBILIDADE RECURSALj EDE PERl< DEMORA
DA SOLU(,:AO DEFINlTNA DA DEMANDA (ES
MANDATO), DE MODO A ASSEGURARA DIPLO
DOS CANDIDATOS ELEITOS AOS CARGOSD
PREFEITO MUNICIPAL DE TAILANDIA/ PA A
DOS RECURSOSESPECIAIS ELEITORAIS PEL
QUEMELHOR DIRA.

1. Verifica-se a inaugura9l'io desta instancia especial
para a julgamento da presente medida de urg ncia, cansiderando
que, em ambito de Registro de Candidatur; nao ha juizo de
admissibilidade no Recurso Especial Eleitoral ( rt. 62, parag. (mica,
da Res.-TSE 23.455/15, c.c a art. 12, parag. (mica da LC 64/90). Par
canseguinte, interposto a RESPEja se abre a instancia do TSE.
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2. Nos tennos da jurisprudencia desta Corte, a data
limite para 0 conhecimento de fato superveniente configurador de
inelegibilidade e a data da eiei{!ao, sob pena de se violar a
seguran{!ajuridica e de se etemizar 0 processo eleitoral (AgR-REspe
112-27IMG, ReI. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em
15.12.2016). Neste caso, esse fato superveniente (revoga{!aodas
liminares ocorridas em 27.10.2016 e 31.10.2016, das decisoes dos
Tribunais de Contas Estadual e Municipal que rejeitaram as contas
dos autores), somente ocorreu quando 0 pleito ja se achava
consumado.

3. A supera{!ao do tenno final para a aplica¢o de
inelegibilidade (data da elei{!ao)produz a oclusao definitiva da
possibilidade de sua incidenciaem momentoposterior, comomedida
assecurat6ria da marcha processual progressiva, sem ensejo,
portanto, de reaberlura de fases preteritas. Esta e a aparencia de
bom direito, a omar apretensao dos postulantes.

4. Na hip6tese vertente, em juizo provis6rio, e
absolutamente prudente a concessao de eficacia suspensiva aos
Recursos Especiais, neste momento, para nao se transfonnar a
assun{!ao provis6ria, timbrada de precariedade, do Presidente da
Camara de Vereadores na fun¢o de Prefeito Municipal, em
verdadeira assun{!aocom contomos de definitividade. Emprol desse
entendimento, milita a circunstancia de que as elei{!oes
suplementares, se for 0 caso, somente serao realizadas na hip6tese
de 0 TSE confinnar a decisao regional. Haveria, portanto, em
perspectiva, um largo lapso temporal de ndo exercicio os poderes
executivos pelo Prefeito e pelo Vice-Prefeitoeleitos, co atribui¢o
precaria a autoridade diversa da escolhidapelos eie' ores.

5. Quanto ao perigo decorrente da de ora, ac lhe-se 0

magisterio jurisprudencial de lavra do douto Min tro SEP'LVEDA
PERTENCE,para quem a subtra{!aoao titular, ain a que parcial, do
conteitdo do exerciciode um mandato politico por SI mesma, um
dana irreparavel(AD!644 MCIAP,julgada e 12.1991).

6. Pedido de tutela cautelar limi deferido, para ter
eficacia ate 0 julgamento dos Recursos Especiais Eleitorais
interpostos pelos postulantesl recorrentes, d a a plausibilidade
dos recursos e tambem 0 evidente perigo d 0 direito, naquela
conspicua posi{!ao, softer dana de repara{!doi 'Possivel, tendo em
vista 0 decurso irretrocediveldo tempo a se escoar inevitavelmente e
de modo incontrolavel.Esta medida nao projeta juizo algum sobre 0

meritodos recursos em tramite.



ACnO0602926-37.2016.6.00.0000/PA 3

1. Trata-se de pedido de Tutela de Urgencia formulado por

PAULOLIBERTE JASPER e MARIAREGINAPEREIRA GOES, candidatos

eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, no Municipio

de Tailandia/PA, nas elei<,;5esde 2016, objetivando a concessao de efeito

suspensivo aos Recursos Especiais por eles interpostos nos autos dos

RCands 165-07 e 166-89, em tramite no TRE do Para.

2. Na origem, a COLIGA<;:AORENOVA TAILANDIAe 0

MINISTERIOPUBLICOELEITORALimpugnaram 0 Registro de Candidatura

de PAULOLIBERTEJASPER e MARIAREGINAPEREIRAGOES, por suposta

inelegibilidade do art. 10., inciso I, alinea "g" da LC64/90, 0 que foi acatado

pelo Juiz Eleitoral, 0 qual indeferiu os pedidos de Registro de Candidatura

dos postulantes/recorrentes.

3. Em 22.9.2016, a Corte de Contas do Estado do Para,

apreciando Medida Cautelar no Pedido de Revisao interposto por PAULO

LIBERTE JASPER, atribuiu efeito suspensivo a decisao que desaprovou

suas contas de gestao referentes ao Convenio 305/00. Nesse mesmo lapso

temporal, em 28.9.2016, MARIAREGINAPEREIRA GOES obteve decisao

liminar favoravel suspendendo os efeitos dos ac6rdaos proferidos pelo TCM

que rejeitaram suas contas quando exerceu 0 cargo de Secret' la

de Educa<,;ao do Municipio de Tailandia/PA. ran ate

27.10.2016 e 31.10.2016, respectivamente, momenta foram

revogadas, sobrevindo, em seguida, decisao do TRE do negou

4. Seguiu-se a interposi<,;ao dos ditos

1a. instanciaprovimento aos Recursos Eleitorais, mantendo a decis-

que indeferiu os Registros de Candidatura dos ora autor

Especiais,

sobre os quais aguardam a concessao de efeito suspe YO, para a imediata

posse nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito ate 0 seuj 19amento final.

5. Feitas as devidas considera<,;5es, s autores, em suma,

sustentam que obtiveram decisoes favoraveis que suspenderam os efeitos

dos ac6rdaos dos Tribunais de Contas que rejeitaram suas contas antes da
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elei<;i5es, sobrevindo a revoga9ao das ditas liminares somente apos 0 pleito,

ou seja, em 27 e 30 de outubro de 2016. Neste sentido, defendem que os

Jatos supervenientes ao registro somente tem 0 condao de interjerir na

elegibilidade do candidato quando Jor para aJastar a inelegibilidade, e nao

para atrai-la, conforme prescreve 0 § 10 do art. 11 da Lei 9.504/97.

6. Dessarte, aduzem que nao poderia outra decisiio, apos 0

pleito, ainda que contniria aos interesses dos recorrentes, ser aplicada para

fundamentar 0 indeJerimento de registro, criando nova situa<;iio de

inelegibilidade, principalmente porque a norma de regencia autoriza a analise

de Jato superveniente, desde que para aJastar a inelegibilidade.

7. Assim, sustentam nao ser possivel reconhecer causa de

inelegibilidade superveniente a data das elei90es, 0 que teria ocorrido no

caso. Alirmam que a decisao que revogou as liminares veio em momento

posterior as elei90es e nao poderia, consequentemente, ser conhecida pelo

Tribunal Regional. Quanto ao ponto, a lim de corroborar seus argumentos,

trazem a baila trechos dos julgados proferidos no REspe 32-77, de relatoria

do eminente Ministro GILMARMENDES, DJe de 20.10.2016 e no REspe

13-71, de relatoria da eminente Ministra LUCIANALOSSIO, DJe de

15.12.2015, como seguem:

ELEIC;;OES2012. RECURSO ESPECIAL ELEI L. RECURSO
CONTRA EXPEDIC;;Ao DE DIPLOMA. PREFEITO V1 E-PREFEITO.
ART. 10., INCISO I, ALiNEA "g" DA LC 64/90. R 'EIC;;AO E CONTAS.
APELA9AO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENS O. AN LA9AO DA
DECISAo DE REJEI9AO DE CONTAS PELA :AMARA MUNICIPAL.
PROVIMENTO.

1. Ausencia de carater prot dos segundos
Declaratorios. 0 acordao dos primeiros E rgos nao analisou a
questdo sob 0 prisma da decisao da Desem gadora do TJ/CE que
teria esclarecido 0 alcance do efeito sus nsivo dado a apela<;ao
interposta, 0 que justificava a oposi<;ilo de segundos Embargos,
considerando a importdncia da materia pa a 0 deslinde da questao,
mormente quando se sabe que em Recurs special Eleitoral nilo se
reexaminam as provas dos autos. Na linha da jurisprudencia do TSE,
nilo silo protelat6rios os Embargos de Declara<;ilo que apontaram
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aparentes omissoes no julgado regional e pretenderam prequestionar
materia de direito tida como relevante (REspe 1564-59/PA, ReI. Min.
Nancy Andrighi, julgado em 14.6.2011).

2. A inelegibilidade referida no art. 10., inciso I, alinea "g",
da LC 64/90 ndo e imposta pela decisdo que desaprova as contas do
gestor de recursos publicos, mas pode ser efeito secundario desse ate
administrativo, verificcwel no momenta em que 0 cidaddo requerer
registro de sua candidatura. Nem toda desaprovaqdo de contas enseja a
causa de inelegibilidade do art. 10., inciso I, alinea "g" da LC 64/90,
somente as que preenchem os requisitos cumulativos constantes dessa
norma, assim enumerados: i} decisdo do orgdo competente; ii}decisdo
irrecorrivel no ambito administrativo; iii} desaprovaqao devido a
irregularidade insanavel; iv} irregularidade que configure ate doloso de
improbidade administrativa; v}prazo de oito anos contados da decisdo
ndo exaurido; vi} decisdo ndo suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciario.

3. A anulaqao, pela propria Camara Municipal, do decreto
legislativo que rejeitou as contas. Conquanto a jurisprudencia do TSE
seja no sentido de ser licito a Camara Municipal declarar a nulidade,
por vicio formal, de seus atos, ou seja, pela falta de observancia de
formalidades essenciais (REspe 35.476/PA, ReI. Min. Fernando
Gon<;alves, julgado em 22. 10.2009), ndo hd no acordc'io regional
distinqao quanta a natureza do ate de anulaqao, de revogaqao
discricionaria ou de anulaqdo por defeitos formais, 0 que inviabiliza a
analise da materia por esta instdncia especial, tampouco foram opostos
Embargos de Declaraqao para sanar eventual omissdo. Ndo se pode
perder de vista que os julgados do TSE foram formados dentro de uma
normalidade, ndo abarcando, obviamente, situaqoes qu,e sugerem
indesejavel casuismo, como no caso dos autos, pois 0 decr. to egislativo
agora aprovando as contas foi expedido em 3.1.20 3, ando ja
empossados os novos Prefeito e Vice-Prefeitodo municip o.

4. Apelaqc'io recebida no efeito suspe i 0 e decisc'io da
Desembargadora afirmando a eficacia da tutela a te ipada. Com base
na compreensdo do principio da proteqdo judicia ifetiva, 0 decreto
legislativo de 2012 esta suspenso, pois, alem de "curso de apelaqdo
ter sido recebido no efeito suspensiv~, a decisc'io esembargadora do
TJ/CE parece clara ao assentar que seria des cessario 0 provimento
cautelar, considerando que, recebida a apelaq 0 no efeito suspensiv~,
estaria resguardada a eficacia da tutela ante ipada que suspendia a
rejeiqdo de contas. Ndo compete a Justiqa Elei ral desconsiderar uma
decisc'io da Justiqa Comum que, em ultima analise, esclarece 0 alcance
do recebimento de apelaqdo em seu efeito suspensivo, sob pena de
esvaziar 0 conte1ido da garantia prevista no art. 50., inciso XXXV da
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Constituiqdo Federal de 1988, criando para 0 candidato uma situaqdo
de irreversibilidade.

5. Como antes do julgamento do Recurso Contra Expediqdo
de Diploma pelo Regional 0 decreto legislativo estava suspenso, ndo h6
que Jalar na incidencia da causa de inelegibilidade decorrente da
rejeit;ao de contas. A eventual revogaqao do eJeito suspensivo concedido
ao recurso de apelaqao em nada altera aquela conclusdo, pois jirmou-se
no TSE 0 entendimento de que, para as eleiqaes de 2012, como
decorrencia logica do direito constitucional d elegibilidade e da propria
seguranqa juridica, 0 Jato superveniente reJerido no art. 11, § 10 da Lei
9.504/97 somente pode aJastar a causa de inelegibilidade,
restabelecendo a capacidade eleitoral passiva do candidato, sendo certo
que 0 Jato superveniente que atrai a causa de inelegibilidade -
revogaqao da liminar - nao pode ser apreciado em Registro de
Candidatura, mas, quando muito, em Recurso Contra Expediqao de
Diploma, desde que presentes outros requisitos especfjicos (REspe 124-
60/PR, de minha relatoria, julgado em 17.12.2014).

6. Recurso Especial provido (REspe 32-77, ReI. Min.
GILMAR MENDES, DJe 20.10.2016).

o o o

ELEIC;OES 2012. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA
EXPEDIC;AO DE DIPLOMA (RCED). REJEIC;AO DE CONTAS.
INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. OCORRENCIA. LIMINAR.
SUSPENSAo DOS EFEITOS. DECISAo. TCM/CE. REVOGAC;AO
POSTERIOR AO PLEITO. DESPROVIMENTO.

uperveniente, desde que
da eleiqao.

1. 0 RCED, fundado no inciso I do art.
em Jace da inelegibilidade superveniente, a qual
de Candidatura, mas antes da data do pleito.

2. A inelegibilidade decorrente de r
a suspendia pode ser arguida em RCED como
tal revogaqao ocorra entre a data do registro

3. Na especie, contudo, a revog -0 da Medida Liminar que
suspendia a possivel inelegibilidade da alfh "g" do inciso I do art. 10.
da LC 64/90 ocorreu somente apos a dat~ da eleiqdo, tomando invi6vel
opedido de cassaqao do diploma. '

I

4. Recurso Especial a que ~ nega provimento (REspe 13-
71/CE, ReI. Min. LUCIANALOSSIO, DJe 15.12.2015).
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8. Nessa senda, arguem que 0 jumus boni iuris esm

demonstrado, uma vez que, obtido os provimentos liminares que

suspenderam os ac6rdaos dos Tribunais de Contas, ainda que

posteriormente revogados 30 dias ap6s a realiza<;;aodas elei<;;6es,nao
poderiam ter Jorr;;ade retirar a elegibilidade dos requerentes, pois, rege a Lei
9.504/97 em seu art. 11, § 10, que os Jatos supervenientes somente podem
retroagir apenas para atrair a elegibilidade dos requerentes e nunca para
atrair a inelegibilidade, comoentendeu a CorteRegional.

9. Ja no que tange ao periculum in mora, aduzem que a

Justi<;;a Eleitoral deve adotar as medidas cabiveis, deferindo-se 0 efeito

suspensivo que ora se busca, sob pena de incorrerem grave desrespeito d

ordem constitucional, visto que a cada dia que passa e menos um dia de
exerciciodos seus direitos.

10. Requerem, por fim, seJa deferida a Medida Liminar,

inaudita altera pars, para conceder efeito suspensivo aos Recursos

Especiais Eleitorais, sustando-se os efeitos do ac6rdao recorrido proferido

nos autos dos RCands 165-07 e 166-89, de modo a possibilitar as

imediatas diploma<;;aoe posse. Ao final, requerem que seja acolhida a

pretensao deduzida, tornando definitiva a Medida Liminar.

11. Era 0 que havia de relevante para relatar.

12. Inicialmente, verifica-se a inaugura<;;-0 desta In tancia

especial para 0 julgamento da presente medida de urge cia, considerando

que, em ambito de Registro de Candidatura, nao ha ju' 0 e admissibilidade

no Recurso Especial (art. 62, parag. unico da Res.-TSE ,455/15, c.c 0 art.

12, parag. unico da LC 64/90. Por conseguinte, i osto 0 RESPE ja se

abre a instancia do TSE.

13. A doutrina das Tutelas de U dadas em carMer

preparat6rio ou incidental, afirma, praticamente sem divergencias, que

essas providencias judiciais dependem da presen<;;aconcomitante de dois
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requisitos igualmente indispensaveis: (a) a aparencia do bom direito, ou

seja, a indica<;aofortemente plausivel de que a pretensao perseguida reline

condi<;oes de exito feliz ou favoravel; e (b) esteja caracterizada principal

situa<;ao de urgencia, evidenciando que a tutela postulada, se nao for

concedida de imediato, ensejara a eclosao de prejuizo juridico irreparavel.

14. Como se sabe, em materia eleitoral e, em geral, nas

situa<;oes em que a frui<;ao do direito transcorre dentro de demarca<;oes

temporais inelasticas, a urgencia sempre esta, por via de regra, visivel a

olho desarmado; numa aprecia<;aomais ampla, poder-se-ia ate dizer que a

pressa do reconhecimento de qualquer direito subjetivo e algo inerente a
propria vida humana, porque esta, como sabido, escoa-se, inevitavelmente,

minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, de modo que nao ha como repor a
pessoa as oportunidades perdidas ou as chances ultrapassadas.

15. Ja quanto a aparencia de bom direito, as COlsas se

passam de maneira mais segura e mais controlavel.

16. No caso dos autos, 0 fato superveniente que atrai a

inelegibilidade (revoga<;ao das liminares ocorridas em 27. .2016 e

31.10.2016, sobre as decisoes dos Tribunais de Conta

Municipal que rejeitaram as contas dos autores), somente 0

pleito ja se achava consumado, ou seja, na data do plei

ambos os recorrentes.

e

iveis

17. Ou seja, neste juizo superficial, tudo esta a indicar que a

decisao da Corte Eleitoral a quo que manteve 0 inde er' ento do pedido de

registro desconsiderou 0 marco temporal 0 dia das eA~f96escomo limitepara
reconhecer eventual causa de inelegibilidade, viol'ifJ0 a propria regra de

seguran<;a juridica, que busca justamente estabi1i ar e definir as situa<;oes

subjetivas eletivas. Na linha da jurisprudencia do TSE firmada ja nas

Elei<;oes2016, Jato superoeniente ao Registro d Candidatura, posterior Ii

data do pleito, que venha a atrair a inelegibilidade, nao pode ser canhecido
nesta seara, sob pena de etemiza9ao do processo eleitoral, a tear de
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remansosa jurisprudencia desta Corte (AgR-REspe 112-27/MG, ReI. Min.

HERMANBENJAMIN,julgado em 15.12.2016).

18. Portanto, presente 0 fumus boni juris, e absolutamente

prudente a concessao de eficacia suspensiva aos Recursos Eleitorais neste

momento, sob pena de se transformar a assun<;:ao, sempre precaria, do

Presidente da Camara de Vereadores, em verdadeira assun<;:ao com

contornos de definitividade, mormente quando se sabe que as elei<;:6es

suplementares somente serao realizadas caso 0 colendo TSE confirme a

decisao regional.

19. 0 eminente Ministro SEPULVEDAPERTENCEapreendeu,

magistralmente, esse contexto e expressou em lapidar voto sobre a

compreensao dessa situa<;:ao no julgamento da AD! 644-4/600, quando

assentou, com palavras de alta percep<;:ao,que a subtrar;:doao titular, ainda
que parcial, do conteudo do exerciciode um mandato politico e, por si mesma,
um dana irreparavel.

20. o ponto de apoio do raciocinio e

eximio jurista e, sem duvida alguma, a constata<;:aoempirica

tempo nao permite a recupera<;:aodas oportunidades e das isas que fora

lan<;:adas no passado. Sed fugit irreparabile tempus, dizia

VirgilioMarao, lamentando a chegada prematura de sua s

21. Por fim, registro que a presente decis -0 ao tern conteudo

de irreversibilidade, nos termos do art. 300, § 30. do

que, caso 0 egregio TSE mantenha 0 indeferimento do p dido de registro, os

procedimentos para que se realizem elei<;:6esI s plementares serao

imediatamente providenciados pelos 6rgaos da Justi<;:aEleitoral.
i

22. Ante 0 exposto, defere-se 0 pe~ido de Medida Liminar

para atribuir efeito suspensivo ativo aos Recursos Especiais Eleitorais

interpostos nos autos dos RCands 165-07 e 166-89, ate 0 julgamento

conclusivo pelo Plenario do TSE, de modo a assegurar aos
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postulantes/recorrentes, PAULO LIBERTE JASPER e MARIA REGINA

PEREIRAGOES, 0 direito de serem diplomados e empossados nos cargos de

Prefeito e Vice-Prefeito Municipal de Tailandia/ PA, mas sem nenhuma

antecipac;;aoquanto ao merito dos seus Recursos Especiais, como e 6bvio.

23. Publique-se.

24. Comunique-se, com urgencia e pela via mais expedita, ao

egregio TRE do Para e ao douto Juizo Eleitoral de Tailandia/PA 0 inteiro teor

deste decisum, para que 0 cu

termos, como e de mister.

Brasilia (DF),_______ -
L


