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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACÓRDÃO 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 229-91.2012.6.27.0029 - 
CLASSE 32— PALMAS - TOCANTINS 

Relator: Ministro Gilmar Mendes 
Recorrente: Milton Neris de Santana 
Advogados: Sérgio Rodrigo do Vale e outros 
Recorrido: Ministério Público Eleitoral 

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO A 
VEREADOR. INELEGIBILIDADE DO ART. l, INCISO 1 
ALiNEA p, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/1990. 
DECISÃO COLEGIADA QUE APLICOU MULTA POR 
DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL SUSPENSA POR 
LIMINAR DE MINISTRO DO TSE. INELEGIBILIDADE 
SUSPENSA CONSEQUENTEMENTE. INCIDÊNCIA DO 
ART. 26-C DA LEI COMPLEMENTAR N° 6411990. 
PROVIMENTO DO RECURSO. 
1. A inelegibilidade do art. l, inciso 1, alínea p, da Lei 
Complementar n° 6411990 não é sanção imposta na 
decisão judicial que condena o doador a pagar multa por 
doação acima do limite legal (art. 23 da Lei n° 9.504/1 997), 
mas possível efeito secundário da condenação, verificável 
se e quando o cidadão se apresentar como postulante a 
determinado cargo eletivo, desde que presentes os 
requisitos exigidos. 
2. Requisito implicitamente previsto no art. 1 0 , inciso 1, 
alínea p, da Lei de Inelegibilidade é que a condenação 
colegiada por doação acima do limite legal não esteja 
suspensa por decisão judicial, pois "a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" 
(art. 51, inciso XXXV, da CF/1 988). 
3. A interpretação do art. 26-C da Lei Complementar 
n° 6411990 compatível com a Constituição Federal de 1988 
é no sentido de que não apenas as decisões colegiadas 
enumeradas nesse dispositivo poderão ser suspensas por 
força de decisão liminar, mas também 9utras que lesem ou 
ameacem direitos do cidadão, suscfIveis de provimto 
cautelar.	 /
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4. Suspensa liminarmente a decisão colegiada de 
condenação por doação acima do limite legal (art. 23 da 
Lei n° 9.50411997), consequentemente suspensa estará a 
inelegibilidade decorrente daquela decisão. 
5. Recurso especial eleitoral provido. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 
unanimidade, em prover o recurso, nos termos do voto do relator. 

Brasília, 22 de maio de 2014. 
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor 
Presidente, trata-se de recurso especial eleitoral interposto de acórdão do 
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins por Milton Neris de Santana, 
candidato a vereador pelo Município de Palmas/TO. 

Na origem, o Ministério Público Eleitoral impugnou o registro do 
ora recorrente com fundamento no art. 1 1, inciso 1, alínea p, da Lei 
Complementar n o 64/1990 - inelegibilidade decorrente de condenação 
colegiada da Justiça Eleitoral por doação de pessoa física acima do limite 
legal.

O juiz eleitoral julgou procedente o pedido da impugnação e 
indeferiu o registro. 

O ora recorrente interpôs recurso eleitoral, que foi desprovido, 
por unanimidade, pelo TRE/TO. O acórdão está assim ementado (fl. 159): 

ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. 
IMPUGNAÇÃO. INELEGÍVEL, CONDENAÇÃO POR DOAÇÃO 
PARA CAMPANHA ACIMA DO LIMITE LEGAL. INCIDÊNCIA DA 
LC 64190, ART. 1° INCISO 1, ALÍNEA "P". RECURSO NÃO 
PROVIDO. 
1. Para concorrer às eleições o candidato deve ter seu pedido de 
registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral. Para tanto, 
deve preencher as condições de elegibilidade prevista na 
Constituição Federal, encaminhar seu requerimento acompanhado 
de alguns documentos, conforme disposição da Lei n° 9.504197, e 
não incorrer em causas de inelegibilidade previstas na Carta Magna 
e, por força do § 90, do art. 14, da CF, na Lei Complementar 
n° 64/90. 
2. Demonstrado que houve condenação de pessoa física por 
doação ilegal em campanha eleitoral, proferida por órgão colegiado e 
observado o procedimento previsto no art. 22 da LC n° 64190, é 
medida que impõe a aplicação do art. 1 0, inciso 1, alínea "p", 
imputando-se ainda a inelegibilidade do Recorrente por 8 (oito) anos 
da data da decisão emanada por esta Especializada [sic]. 

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo 
Tribunal de origem, nos seguintes termos (fls. 216-217):

()
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU INEXATIDÃO MATERIAL. 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO 
DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO TRE N° 263-90.2011.6.27.0000 POR 
CAUTELAR MONOCRÁTICA NO TSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 
26-C LEI COMPLEMENTAR N° 64190. CONHECIMENTO E NÃO 
PROVIMENTO. 
1. Os embargos declaratórios destinam-se basicamente à 
supressão de omissão, contradição, obscuridade ou inexatidão 
material do julgado, não se prestando à simples rediscussão da 
matéria decidida; 
2. A decisão cautelar que suspendeu o Recurso Especial contra o 
Acórdão n° 263-90 originário do TRE-TO não foi de órgão colegiado 
do TSE, mas decisão monocrática proferida por Membro daquela 
Corte Superior, não alcançando o contido no art. 1 1 , inciso 1, alínea 
"p", por força expressa do art. 26-C, da Lei Complementar n° 64/90; 
3. No momento da formalização do registro de candidatura o 
embargante estava inelegível; 
4. Quanto ao prequestionamento, não merece acolhimento, pois a 
parte não demonstrou a inaptidão do Acórdão em sua 
fundamentação, no que pertine a omissão ou obscuridade; 
S. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou inexatidão 
material no acórdão, devem ser rejeitados os embargos de 
declaração; 
6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. 

Nas razões deste recurso especial, o recorrente sustenta que o 

acórdão regional, ao desconsiderar a decisão liminar proferida pelo Ministro 

Dias Toifoli, em 3.9.2012, nos autos da AC n° 836-471T0, violou os arts. 798 e 

804 do Código de Processo Civil, uma vez que a mencionada decisão 

suspendera a condenação do recorrente por doação de pessoa física acima do 

limite legal e, consequentemente, a inelegibilidade decorrente daquele título 
judicial.

Assevera que a interpretação do acórdão regional no sentido 

de que somente decisão colegiada do órgão superior pode afastar a causa de 
inelegibilidade prevista no art. 1, inciso 1, alínea p, da Lei Complementar 
no 6411990 é "alheia ao direito vigente" (fl. 226), visto que, "mesmo 

considerando que a Decisão Liminar do Eminente Ministro Dias Toifoli fosse 

proferida com fundamento único no artigo 26-C da LC n o 64/90, o simples fato 
de ser Decisão Monocrática não afasta sua eficácia" (fl. 226).6
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Argumenta que o acórdão regional afrontou, ainda, o art. 11, 
§ 10, da Lei n° 9.50411997, porquanto a decisão liminar proferida por ministro 
deste Tribunal é fato superveniente apto a afastar a causa de inelegibilidade do 
recorrente, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral; e os 
incisos XIV e XVI do art. 22 da Lei Complementar n° 64/1 990, tendo em vista 
que a decisão colegiada que o condenara por doação acima do limite legal não 
fixara a sanção de inelegibilidade, mas apenas a de multa, sendo certo que, 
"por se tratar de dispositivo que restringe um dos direitos fundamentais do 
cidadão, que é o de ser votado, impõe-se interpretação exata ou restrita" 
(fl. 236).

Requer o recorrente, por fim, o provimento do recurso para 
deferir o registro de candidatura ao cargo de vereador pelo Município de 
Palmas/TO.

Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral às fls. 291-299, 
sustentando, em síntese, que a "referida decisão liminar não afasta a 
incidência da Lei Complementar n° 64190, com as alterações promovidas pela 
Lei da Ficha Limpa, porquanto o teor do art. 26-C exclui a possibilidade de 
efeitos liminares envolvendo a alínea .p. do art. l, inciso 1" (fl. 297v.). 

Ausência de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 12, 
parágrafo único, da Lei Complementar n° 6411990. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento 
do recurso e, eventualmente, seu desprovimento (fis. 305-309). 

O Ministro Marco Aurélio, então relator do feito, suscitou dúvida 
na distribuição do processo (fl. 303). 

A Ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE à época, manteve 
a distribuição (fls. 311-312). 

O Ministro Marco Aurélio decidiu pela intempestividade do 
recurso especial eleitoral, visto que os embargos de declaração, no âmbito da 
Justiça Eleitoral, apenas suspendem o prazo para a interposição de novos 
recursos (fI. 315).
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Interposto agravo regimental pelo recorrente, o Plenário deste 
Tribunal deu provimento ao recurso, aplicando o entendimento de que os 
declaratórios interrompem o prazo para a interposição de recurso subsequente 
(fl. 330).

Os autos me foram redistribuídos em 18.2.2014 (fl. 342). 

È o relatório.

VOTO 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator): Senhor 
Presidente, a questão controvertida neste recurso se restringe a saber se a 
concessão de medida liminar por ministro do Tribunal Superior Eleitoral, em 
3.9.2012, é suficiente para afastar a causa de inelegibilidade prevista no 
art. 1 1 , inciso 1, alínea p, da Lei Complementar n°64/1990 1 , que assim dispõe: 

Art. 1 1 São inelegíveis: 
- para qualquer cargo: 

[.. 
p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis 
por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em 
julgado ou proferida por órgão colegiado da JustiçíÊleitoa1.-..pelo 

1 Extrai-se do acórdão regional lavrado do julgamento dos embargos de declaração (fis. 2-214): 
Vislumbra-se inicialmente que a decisão cautelar que suspendeu o Recurso Especil ontra o Acórdo 
n° 263-90 originário do TRE-TO não foi de órgão colegiado do Tribunal Superior Eleitoral ( SE), mas decisão 
monocrática proferida pelo Mm. Dias Toffoli, membro daquele colegiado. 
Com efeito, o dispositivo mencionado confia ao tribunal ad quem essa competência, ainda que a matéria não 
tenha sido tratada de forma exauriente no tribunal de origem e não isoladamente a um de seus Membros. 
Deste modo, a suspensão não poderá ser deferida monocraticamente. A lei demanda pronunciamento do 
órgão colegiado do Tribunal a quem incumbirá o julgamento do recurso. Assim, inviável a evocação do poder 
geral de cautela do magistrado para, isoladamente, decidir o que, para a lei, é decisão da turma, câmara ou 
pleno. 
E ... ] 
Abstraído o fato de que a situação do embargante não se enquadra no rol do art. 26-C, no sentido de ser 
possível a suspensão da inelegibilidade em caráter de acautelatório, tem-se que na cautelar em comento, o 
embargante não postula o afastamento da inelegibilidade, pelo contrário, limite-se a pleitear efeito suspensivo 
ao Recurso Especial manejado e foi o quanto obteve. 
E ... ] 
Com efeito, como se firmou antes, a situação do embargante não se enquadra nas hipóteses do art. 26-C da 
Lei Complementar n°64/90 que não contempla as alíneas "a, b, c, 1, g, i, k, m, o, p e q do artigo 1°, inciso 1 do 
diploma legal citado, pelo que não haveria, do ponto de vista legal, a possibilidade de suspensão da 
inelegibilidade e, mesmo que houvesse, à míngua de pedido expresso no bojo do Recurso Especial, esse 
direito estaria precluso. 
Consequentemente, não há que se falar em aplicar o art. 11, § 10 da Lei n° 9.504197, haja vista, tal dispositivo 
não alcançar o contido no art. 1 0 , inciso 1, alínea "p" , por força expressa do art. 26-C, da Lei Complementar 
n° 64/90.
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prazo de 8 (oito) anos após a decisão, observando-se o 
procedimento previsto no art. 22; 
E ... ]. 

A mencionada inelegibilidade, no caso, não foi imposta na 
decisão judicial que condenou o doador a pagar multa por doação acima do 
limite legal (art. 23 da Lei n° 9.504/19972), mas possível efeito secundário 
dessa condenação, verificável se e quando o cidadão se apresentasse como 
postulante a determinado cargo eletivo, como ocorreu com o recorrente nas 
eleições de 2012. 

Ademais, nem toda condenação por doação acima do limite 
legal gera a causa de inelegibilidade do art. 1 0, inciso 1, alínea p, da Lei 
Complementar n° 6411990, mas somente as que preenchem os requisitos 
constantes nessa norma. 

Conquanto não seja objeto deste recurso especial, entendo 
que o Tribunal Superior Eleitoral deve refletir, quanto às eleições de 2014, 
sobre a necessidade de aplicar a mencionada causa de inelegibilidade com 
base na compreensão da reserva legal proporcional, limitando a incidência da 
referida restrição da capacidade eleitoral passiva às situações jurídicas que 
efetivamente tenham o condão de violar o bem jurídico protegido pelo art. 14, 
§ 90, da Constituição Federal de 1988. 

2 
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro af7

eio
nhas eleitor is, 

obedecido o disposto nesta Lei. 
§ 1°As doações e contribuições de que traia este artigo ficamlimitadas:
- no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à el: 

II - no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de gastos estabelecid 	seu partido, Ina 
forma desta Lei. 
E ... ] § 30 A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 
cinco a dez vezes a quantia em excesso. 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. 
INELEGIBILIDADE. ART. 1 1, 1, p, da LC N°64/90. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DESPROVIMENTO. 
1. Aplicabilidade dos prazos de inelegibilidade previstos na Lei Complementar n° 13512010 aos prazos de 
inelegibilidade já findos, desde que ainda em curso o novo prazo. 
2. Para a incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea p do inciso 1 do art. 1 0 da LC n°64/90, é necessário 
que a representação por doação irregular de campanha tenha observado o procedimento previsto no art. 22 da LC 
n° 64190, uma vez que tal procedimento oportuniza ao representado defesa bem mais ampla que a do rito do art. 96 da 
Lei n° 9.504197. 
3. Ao instituir as hipóteses de inelegibilidade, a lei descreve fatos objetivos, os quais se presumem lesivos à probidade 
administrativa, à moralidade para exercício de mandato, bem como à normalidade e legitimidade das eleições, valores 
tutelados pelo art. 14, § 90, da Constituição Federal. 
4. Doação acima do limite é doação ilegal. 
5. Ausência de prequestionamento. 
6. Agravo regimental desprovido. 
(AgR-REspe n° 946-81/SP, rei. Mm. Dias Toifoli, DJE 3.4.201 3)
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Em outras palavras, somente as doações acima do limite legal 
que afrontem a normalidade e a legitimidade do pleito - evidente excesso na 
utilização de recursos financeiros, contornos de abuso do poder econômico - 
podem gerar a causa de inelegibilidade do art. 1 0, inciso 1, alínea p, da Lei 
Complementar n° 64/1990, desde que presentes os demais requisitos, sejam 
os objetivos (decisão colegiada, procedimento do art. 22 da LC n° 6411990 e 
não exaurimento do prazo de inelegibilidade), seja o implicitamente previsto 
naquela norma: que a decisão colegiada por doação acima do limite legal não 
esteja suspensa por decisão judicial. 

No caso concreto, contudo, ao desconsiderar a decisão de 
ministro do TSE que suspendeu a condenação colegiada por doação acima do 
limite legal, o Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins não apenas violou o 
art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/1 997, que trata de fato superveniente capaz de 
afastar a inelegibilidade, mas, sobretudo, o art. 5°, inciso XXXV, da 
Constituição Federal de 1988. 

Com efeito, a ordem constitucional brasileira assegura, de 
forma expressa, desde a Constituição de 1946 (art. 141, § 4 0), que "a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5 1 , 
inciso XXXV, da CF/1988). Ressalte-se que não se afirma a proteção judicial 
efetiva apenas em face de lesão efetiva, mas também diante de qualquer lesão 
potencial ou ameaça a direito. Assim, a proteção judicial efetiva abrange 
também as medidas cautelares ou antecipatórias destinadas à proteção do 
direito.

Por outro lado, da análise dos direitos individuais, pode-se 
extrair a conclusão direta de que direitos, liberdades, poderes e garantias são 
passíveis de limitação ou restrição. Todavia, não se pode perder de vista que 
essas restrições são limitadas. É dizer: como princípio expressamente 
consagrado na Constituição ou como postulado constitucional imanente, o 
princípio da proteção do núcleo essencial destina-se a evitar o esvaziamento 
do conteúdo do direito fundamental decorrente de restrições descabidas, 
desmesuradas ou desproporcionais.  

/
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Na espécie, o TRE/TO, ao interpretar literalmente o art. 26-C 
da Lei Complementar n° 64/199O, esvaziou o conteúdo da garantia prevista no 
art. 50, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, que, em uma 
perspectiva processualista, faculta ao interessado requerer eficácia suspensiva 
a recurso especial eleitoral, e, uma vez deferido o pedido de medida liminar, 
suspensa estará a condenação colegiada e, consequentemente, o possível 
efeito secundário dessa decisão, a inelegibilidade. 

Portanto, a norma do art. 14, § 91 , da Constituição Federal — as 
inelegibilidades protegem a probidade administrativa e a moralidade pública, 
considerada a vida pregressa do candidato — não exclui a possibilidade de o 
interessado postular a suspensão da decisão colegiada por doação acima do 
limite legal.

Dessa forma, a interpretação do art. 26-C da Lei 
Complementar n° 6411990 compatível com a Constituição Federal de 1988 é 
aquela no sentido de que não apenas as decisões colegiadas que podem gerar 
as inelegibilidades do art. 1 1, inciso 1, alíneas d, e, h, j, / e n poderão ser 
suspensas por força de decisão liminar, mas também outras decisões que 
lesem ou ameacem direitos do cidadão, suscetíveis, por conseguinte, de 
provimento cautelar, como, por exemplo, a decisão administrativa que 
desaprova contas de gestor de recursos públicos (alínea g), a decisão 
administrativa que exclui o cidadão da profissão (alínea m) e a decisão 
administrativa que demite o servidor público (alínea o). 

Conforme ressaltou o Ministro Celso de Mello, analisando 
reclamação no Supremo Tribunal Federal, 

Esta Suprema Corte, ao assim decidir, enfatizou que a ressalva 
mencionada — "( ... ) salvo se a questão houver sido ou estiver 
sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário ( ... )" — 
revela-se plenamente compatível com o princípio que consagra, em 
nosso sistema normativo, o direito público subjetivo à tutela 
jurisdicional do Estado. 
Como se sabe, a Constituição da República, em cláusula destinada a 
assegurar o amparo jurisdicional a quaisqudireitoe..arantias, 

M. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso tra,deci 5 colegiadas a que se 
referem as alíneas d, e, h, j, 1 e n do inciso 1 do art. 1 0 poderá, em caráter cautelar, suspender a i elegibilidade sempre que 
existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expr ssa nte requerida, sob pêna de 
preclusão, por ocasião da interposição do recurso.
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proclamou que "a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito" (CF, art. 50, XXXV). 
O legislador constituinte, ao enaltecer o postulado assegurador do 
ingresso em juízo, fez uma clara opção de natureza política, pois 
teve a percepção - fundamental sob todos os aspectos - de que, 
onde inexista a possibilidade do amparo judicial, haverá, sempre, a 
realidade opressiva e intolerável do arbítrio do Estado ou, até 
mesmo, dos excessos de particulares, quando transgridam, 
injustamente, os direitos de qualquer pessoa. 
É por essa razão que a norma constitucional garantidora do direito 
ao processo tem sido definida por eminentes autores como o 
parágrafo régio do Estado Democrático de Direito, pois, sem 
o reconhecimento dessa essencial prerrogativa de caráter 
político-jurídico, restarão descaracterizados os aspectos que 
tipificam as organizações estatais fundadas no princípio da 
liberdade. 
Nada pode justificar, em consequência, a afirmação de que o 
exercício concreto do direito de ação, na situação mencionada no 
art. l, 1, "g", da LC n° 64190, representaria um ato de 
descumprimento dos preceitos da probidade administrativa e da 
moralidade. 
Foi por tal motivo que, ao proferir o voto, como Relator, no 
julgamento da ADPF 144/DF, observei, a propósito do art. 1, 1, 
da LC n° 64190, que a ressalva nele referida mostra-se em plena 
harmonia com a previsão constitucional do direito de ação, não 
havendo de se cogitar, desse modo, de qualquer transgressão ao 
texto da Lei Fundamental. 
(Rcl n° 6.534-AgR/MA, rei. Mm. Celso de Mello, DJE 17.10.2008 - 
grifo nosso) 

Por outro lado, a expressão "órgão colegiado do tribunal" 
constante no art. 26-C da Lei Complementar n° 6411990 deve ser interpretada 
com base em uma visão estrutural dos órgãos judiciais colegiados. É dizer: os 
ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ao proferirem uma decisão liminar, 
atuam como porta-vozes do Colegiado do Tribunal, o que nos leva a uma 
singela conclusão: suspensa liminarmente a decisão que condenou o ora 
recorrente por doação acima do limite legal, consequentemente estará 
suspensa a inelegibilidade decorrente dessa decisão. 

Em situação semelhante, a Ministra Cármen Lúcia esclareceu 
que "os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, em suas decisões individuais, 
atuam como o próprio Tribunal, pelo que as suas decisões podem mesmo - 
como ocorre na maioria dos casos - transitar em julgado, representa do a 
prestação jurisdicional do órgão" (AC n° 1473-95/BA, DJE 1°.2.2013).
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Neste sentido tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral: 

E ... ] 

ELEIÇÃO 2012. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE 
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1°, INCISO 1, ALINEA €, 
DA LEI COMPLEMENTAR N° 64190, COM AS ALTERAÇÕES DA 
LEI COMPLEMENTAR N° 13512010. SUSPENSÃO. 
1. Este Tribunal firmou a compreensão de que o disposto no 
art. 26-C da LC n° 64190, inserido pela LC n° 13512010, não afasta o 
poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798 do CPC nem 
transfere ao Plenário a competência para examinar, inicialmente, 
pedido de concessão de medida liminar, ainda que a questão 
envolva inelegibilidade. Precedente. 
2. Reconhecida a suspensão dos efeitos da decisão condenatória, o 
pedido de registro deve ser deferido sob condição, pois sua 
manutenção fica vinculada ao julgamento do respectivo recurso ou 
mesmo da revogação da medida cautelar, nos termos dos art. 26-C, 
§ 20, da LC n° 64190. 
3. Recurso especial provido. 
(REspe n° 438-86/SP, rei. Min. Laurita Vaz, DJE 6.8.2013) 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO. REGISTRO DE 
CANDIDATURA. PREFEITO. CONDENAÇÃO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ART. l, 1, L, DA LC N° 64190. CONCESSÃO. 
EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO. SUSPENSÃO DA 
INELEGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 26-C DA LC N° 64190. 
RECURSO PROVIDO. 
1. A concessão de efeito suspensivo pelo Presidente da Seção de 
Direito Público do Tribunal de Justiça ao recurso especial interposto 
contra o acórdão do TJ que manteve a condenação por improbidade 
administrativa é apto para suspender a inelegibilidade, a teor do 
art. 26-C da LC n° 64190. 
2. Consoante já decidiu esta Corte, "o disposto no art. 26-C da LC 
n° 64190, inserido pela LC n° 13512010, não afasta o poder geral de 
cautela conferido ao juiz pelo art. 798 do CPC, nem transfere ao 
Plenário a competência para examinar, inicialmente, pedido de 
concessão de medida liminar, ainda que a questão envolva 
inelegibilidade. (Questão de Ordem na Ação Cautelar n° 142085/RJ, 
DJEde 28.6.2010, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro). 
3. Nos termos das Súmulas nos 634 e 635 do STF, na pendência do 
juízo de admissibilidade recursal, cabe ao Tribunal a quo a 
concessão de efeito suspensivo ao recurso dirigido às Cortes 
Superiores. 
4. Recurso provido para deferir o registro do candidato. 
(REspe n° 527-71/SP, rei. Mm. Dias Toffoli, PSESS 13.12.2	) 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso	iferç o	
) registro de candidatura de Milton Neris de Santana ao cargo de vereador. J
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QUESTÃO DE ORDEM 

O DOUTOR SÉRGIO RODRIGO DO VALE (advogado): 
Senhor Presidente, o recorrente foi eleito e não está exercendo o mandato. 
Seria possível a Corte informar... 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Por 
enquanto, provemos o recurso. A execução será feita. Vossa Excelência 
peticiona para executar a decisão. 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Não foi 
dada a liminar?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Não sei, 
o que fiz foi expedir liminar com relação à inelegibilidade. 

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: O Tribunal 
Regional Eleitoral não considerou a liminar.
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EXTRATO DA ATA 

REspe n° 229-91.2012.6.27.0029/TO. Relator: Ministro Gilmar 
Mendes. Recorrente: Milton Neris de Santana (Advogados: Sérgio Rodrigo do 
Vale e outros). Recorrido: Ministério Público Eleitoral. 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso, nos 
termos do voto do relator. 

Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras 
Rosa Weber, Laurita Vaz 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. Sérgio Rodrigo do Vale, advogado do recorrente.

SESSÃO DE 22.5.2014.1 

Sem revisão das notas de julgamento da Ministra Luciana Lóssio.


