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ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2018. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ART. 14, § 30,
V, DA CF E ART. 90 DA LEI N° 9.504/97. FATO
SUPERVENIENTE. PROCESSAMENTO DA LISTA
OFICIAL DE FILIADOS ENVIADA PELO PARTIDO À
JUSTIÇA ELEITORAL. ART. 19 DA LEI N° 9.096/95.
FILIAWEB.
PELO
EMITIDA
CERTIDÃO
CONHECIMENTO PELA CORTE REGIONAL.
POSSIBILIDADE. PRAZO MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES
ANTERIORES AO PLEITO. COMPROVAÇÃO.
DEFERIMENTO DO REGISTRO. ACÓRDÃO REGIONAL
EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO TSE.
SÚMULA N° 30/TSE. ABERTURA DE VISTA.
PECULIARIDAES DO CASO. AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS DA CONCENTRAÇÃO E DA CELERIDADE.
ARTS. 90 E 10 DO CPC. DESCABIMENTO.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N°
26/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Este Tribunal Superior, na assentada do dia
18.12.2018 para conclusão do julgamento do REspe n°
0601163-35/DF, firmou o entendimento de que o fato
superveniente - certidão extraída do sistema Filaweb
capaz de comprovar a regular filiação partidária (art. 14, §
30, V, da CF e art. 90 da Lei n° 9.504/97) - pode ser
conhecido em instância extraordinária e antes da
diplomação dos candidatos eleitos, em prestígio ao
postulado da segurança jurídica.
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Na espécie, o Tribunal de origem, diante da juntada
aos autos, em 17.10.2018, de certidão extraída do banco
de dados da Justiça Eleitoral, a qual atesta a regular
filiação partidária do candidato desde 20.4.2018,
reconheceu, na linha do posicionamento firmado no
preenchimento
o
0601 163-35/DF,
n°
REspe
superveniente da condição de elegibilidade prevista nos
arts. 14, § 30, V, da CF e 90, caput, da Lei n° 9.504/97.
Incide in casu a Súmula n° 30/TSE, segundo a qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral", aplicável igualmente aos recursos manejados
por afronta a lei.
O Tribunal a quo, diante das peculiaridades do caso,
assentou que a paralisação do processo, para abertura
de vista da certidão às partes contrárias, "afrontaria os
princípios da concentração e da celeridade que regem o
processo eleitoral, segundo os quais os atos devem ser
executados da forma mais rápida e eficaz possível, de
modo a garantir a utilidade do resultado a ser alcançado
ao final da demanda" (fi. 453).
Além desse fundamento, o qual foi infirmado pelos
então recorrentes, a Corte de origem entendeu ser
descabida a aplicação dos arts. 90 e 10 do CPC, pois: a)
a certidão anexada ao feito encontrava-se acessível ao
público no sítio do TSE desde 16.10.2018 e, assim,
poderia ser consultada por qualquer interessado; b) a
alteração noticiada pela parte ora recorrida já era
esperada, pois a filiação havia sido gravada no sistema
Filiaweb, pelo partido, no dia 3.5.2018, e, conforme
estipulado na legislação eleitoral, o dia 15.10 é o marco
final para a submissão das relações de filiados pelos
partidos políticos via internet; e c) a matéria foi objeto do
recurso.
Tais fundamentos não foram impugnados na petição
do recurso especial, o que implicou a manutenção do
acórdão recorrido nesse ponto, por força do que dispõe a
Súmula n° 26/TSE.
Conforme reiteradamente decidido por esta
Corte Superior, "o princípio da dialeticidade recursal
impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de
fato e de direito capazes de infirmar todos os
fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob
pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos"
(AgR-Al n° 231-75/1VIG, ReI. Min. Luiz Fux, DJe de
2.8.2016).
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8. Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do relator.
Brasília, 30 de abril de 2019.

MINISTRO ARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - RELATOR
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RELA1ÓRIO

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhora Presidente, cuida-se de agravo regimental interposto pelo
Ministério Público Eleitoral em face da decisão em que neguei seguimento ao
recurso especial interposto pela Coligação Igualdade para Todos e por Joel
Lubarino da Silva (fls. 401-416) contra acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) pelo qual foi provido recurso eleitoral e
deferido o registro de candidatura de Siron Queiroz dos Santos ao cargo de
prefeito do Município de Turvelândia/GO e, por conseguinte, da chapa
majoritária por ele integrada, vencedora do pleito suplementar ocorrido no dia
28.10.2018.
O aresto regional foi assim ementado:
RECURSO ELEITORAL. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES DE 2018.
MUNICÍPIO DE TURVELÂNDINGO. CHAPA MAJORITÁRIA.
CANDIDATO A PREFEITO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ARTIGOS 14,
§ 30, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 90, CAPUT, DA LEI N°
9.504, DE 30.9.1997, 11, CAPUT E § 10, V, DA RESOLUÇÃO TSE
N° 23.455, DE 15.12.2015, BEM COMO 50, § 20, DA RESOLUÇÃO
TRE-GO N° 291, DE 4.9.2018. PROCESSAMENTO DA LISTA
OFICIAL DE FILIADOS E:NVIADA NA SEGUNDA SEMANA DO MÊS
DE OUTUBRO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE FILIAÇÃO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
- Para concorrer às eleições, o candidato deve estar com a filiação
deferida pelo partido pelo 'menos seis meses antes do pleito.
li - As circunstâncias fáticas e jurídicas que afastem a inelegibilidade
podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, desde que
ocorridas até a diplomação. Precedentes do TSE.
III - Regularizada a filiação partidária após o processamento da lista
oficial de filiados do partido enviada à Justiça Eleitoral na segunda
semana do mês de outubro, a respectiva condição de elegibilidade
deve ser tida como preenchida e, diante da ausência de outros vícios
ou impedimentos, o registro deve ser deferido.
IV - Recurso conhecido e provido. (FI. 388)
No recurso especial, fundamentado no art. 276, 1, a e b, do
Código Eleitoral, alegou-se, em suma, que:
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o acórdão deve ser anulado, porquanto, no dia anterior ao
julgamento do recurso pelo plenário da Corte Regional, foi juntado documento
novo para comprovar a condição de elegibilidade debatida, o qual, sem
abertura de vista à parte contrária (violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa - art. 51, V, da CF), foi suficiente para garantir a reforma da
decisão de primeiro grau;
a abertura de prazo para manifestação das partes, ao
contrário do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, não afronta os
princípios da concentração e da celeridade e mostra-se essencial para evitar
nulidades;
na linha dos julgados proferidos pelos tribunais regionais, a
data da gravação dos dados pelos partidos no sistema FiliaWeb tem relevância
para a análise dos fatos, pois somentez assim é possível auferir a real data de
filiação e evitar fraudes com filiações retroativas, como ocorreu no presente
caso;
é incontestável que, no momento do registro de
candidatura, o recorrido não logrou comprovar sua regular filiação partidária,
pois juntou aos autos apenas provas unilaterais (ficha de filiação e declaração
do partido); e
como demonstrado, a gravação no sistema FiliaWeb foi
feita pela agremiação apenas no dia 3.5.2018, prazo superior ao exigido pela
lei e pela Res.-TRE/GO n° 291/2018 (28.4.2018).
Contrarrazões às fls. 420-440.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do
recurso especial (fls. 444-446).
Em 10.2.2019, neguei seguimento ao recurso especial, com
base no art. 36, § 60, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, para
manter o deferimento do registro de cándidatura de Siron Queiroz dos Santos
ao cargo de prefeito do Municípià de Turvelândia/GO, nas eleições
suplementares de 2018. A decisão foi assim ementada:
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ELEIÇÕES SUPLEMENTARES DE 2018. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ART. 14, § 30, V, DA CF
E ART. 90 DA LEI N° 9.504/97. FATO SUPERVENIENTE.
PROCESSAMENTO DA LISTA OFICIAL DE FILIADOS ENVIADA
PELO PARTIDO À JUSTIÇA ELEITORAL. ART. 19 DA LEI N°
9.096/95. CERTIDÃO EMITIDA PELO FILIAWEB. CONHECIMENTO
PELA CORTE REGIONAL. POSSiBILIDADE. PRAZO MÍNIMO DE 6
MESES ANTERIORES AO PLEITO. COMPROVAÇÃO.
DEFERIMENTO DO REGISTRO. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA N°
30ITSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (FI. 448)
Sobreveio, então, o presente agravo regimental, no qual o
Ministério Público Eleitoral alega, em suma, que:
a hipótese dos autos não encontra guarida na Súmula n°
43/TSE e no art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97, porquanto não se trata de fato
novo, mas de certidão que pretende revolver questão preclusa no processo de
registro;
a Lei das Eleições estabelece que a filiação partidária condição de elegibilidade requerida pela Constituição - seja adimplida até 6
(seis) meses antes do pleito e regularmente comprovada por ocasião do
pedido de registro de candidatura;
impõe-se o indeferimento do registro àquele que não
observa o prazo de comprovação da filiação partidária. Trata-se do fenômeno
da preclusão, em relação ao qual não há falar em fatos novos;
a juntada de certidão somente ostenta aptidão de repercutir
efeitos no requerimento de registro quando levada ao conhecimento da Justiça
Eleitoral no momento oportuno. No caso, há muito superado;
o documento acostado não é verdadeiramente elemento
novo, tampouco é capaz de reverter a atividade jurisdicional prestada pela
instância ordinária à luz da prova dos autos, ainda que acompanhado de
precedente desta Corte;
a novel certidão da Justiça Eleitoral em apreço não é um
fato, mas uma declaração, pela qual se sabe que o partido político apresentou
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a esta Justiça especializada, após as eleições, pleito de filiação a seus
quadros não apresentado atempadamente;
no recurso especial, sustentou-se a existência de nulidade
em decorrência da ausência de intimação para se manifestar sobre
documentos juntados às vésperas da sessão de julgamento, contrariamente ao
que determinam os arts. 90 e 10 do CPC. Assim, não se vislumbra a ausência
de impugnação aos fundamentos da decisão, sendo, portanto, inaplicável a
Súmula n°26/TSE;e
a celeridade não pode servir de pressuposto para violar o
procedimento expressamente previsto na legislação processual, tampouco o
contraditório, principalmente nas hipóteses em que a decisão pode ser
alterada, causando prejuízo à parte que teve preterida a oportunidade de
manifestação.
Ao final, a •Procuradoria-Geral Eleitoral pugna pela
reconsideração da decisão proferida ou a remessa do recurso a julgamento
pelo órgão colegiado, a fim de que, provido o presente agravo, sejam os autos
remetidos ao Tribunal a quo, possibilitando manifestação da parte sobre os
documentos. Subsidiariamente, requer seja indeferido o registro de
candidatura da parte ora agravada, dando-se provimento ao recurso especial
manejado.
Em contrarrazões (fis. 477-480), Siron Queiroz dos Santos
pugna pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (relator): Senhora Presidente, eis o teor da decisão agravada:
O recurso não merece prosperar.
Na espécie, o TRE/GO, ao prover o recurso eleitoral para deferir o
registro de candidatura de Siron Queiroz dos Santos ao cargo de
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prefeito do Município de Turvelândia/GO, nas eleições
suplementares de 2018, explicitou os seguintes fundamentos:
De fato, à época da: prolação da sentença de 10 grau, constava
da base de dados do Cadastro Eleitoral que SIRON QUIROZ
DOS SANTOS não estava filiado a partido político (f. 29 e 59).
Contudo, a situação jurídica do candidato foi alterada após o
processamento da lista oficial de filiados do SOLIDARIEDADE,
encaminhada à Justiça Eleitoral na segunda semana do mêsde outubro de 2018, conforme previsão contida no art. 19 da
Lei n° 9.096, de 19.9.1995.
Com efeito, a parte fez juntar aos autos, na data de ontem
(17.10.2018), certidão extraída do banco de dados esta [sic]
Especializada, dando conta de sua regular filiação ao
SOLIDARIEDADE, desde 20.4.2018 (f. 373 e 374).
Nos termos do § 10 do art. 11 da Lei n° 9.504, de 30.9.1997,
"as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de
registro, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas,
supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade".
Sabe-se que "o prazo final para analisar fato superveniente
que venha a ensejar deferimento de registro de candidatura é a
data da diplomação" (RESPE no 36597/CE, TSE, ReI. Mm.
Herman Benjamin, DJE de 14.8.2017).
Além disso, "as circunstâncias fáticas e jurídicas que afastem a
inelegibilidade podem ser conhecidas em qualquer grau de
jurisdição, desde que ocorridas até a diplomação" (RESPE n°
18125/PA, TSE, Relatora Ministra Rosa Weber, DJE de
6.12.2017, p. 27-29).
Logo, impende reconhecer o preenchimento superveniente da
condição de elegibilidade cuja ausência ensejou o
indeferimento do pedido de registro de candidatura em exame.
No mesmo sentido:
REGISTRO. CANDIDATO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
DOCUMENTO NOVO SURGIDO APÓS O REGISTRO.
SENTENÇA. Juízo ELEITORAL. REGULARIDADE DO
VÍNCULO.
O fato superveniente pode ser apresentado no
momento da oposição dos embargos de declaração
perante a instância ordinária, inclusive revisora, desde
que ele diga respeito a um dos temas que tenham
pertinência com o pedido ou autorizem a oposição de
recurso.
Incontroversa existência de decisão judicial que
regularizou a filiação partidária do recorrente, cujos
efeitos não podem ser desconhecidos.
Regularizada a filiação partidária por decisão
emanada da Justiça Eleitoral em procedimento próprio, a
respectiva condição de elegibilidade deve ser tida como
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preenchida e, diante da ausência de outros vícios oü
impedimentos, o registro deve ser deferido.
4. No processo de registro de candidatura, não cabe
analisar o acerto ou desacerto da decisão que examina a
filiação partidária do eleitor em procedimento próprio.
Recurso especial provido.
(REspe n° 82281/AM, TSE, ReI. Mm. Henrique Neves da
Silva, publicado em sessão de 4.9.2014, g.)
Nesse cenário, é de se concluir que o recorrente, filado ao
partido SOLIDARIEDADE de Turvelândia/GO, desde
20.4.2018, preenche a condição de elegibilidade relativa à
filiação partidária, prevista nos artigos 14, § 30, V, da
Constituição Federal, 90, caput, da Lei n° 9.504, de 30.9.1997,
11, caput e § 10, V, da Resolução TSE n° 23.455, de
15.12.2015, bem como 50, § 20, da Resolução TRE-GO n° 291,
de 4.9.2018.
Lado outro, diante das peculiaridades do caso, a paralisação
do processo, para abertura de vista da certidão às partes
contrárias, afrontaria os princípios da concentração e da
celeridade que regem o processo eleitoral, segundo os quais
os atos devem ser éxecutados da forma mais rápida e eficaz
possível, de modo a garantir a utilidade do resultado a ser
alcançado ao final da demanda.
Primeiramente, porque a Resolução TRE-GO n° 291, de
4.9.2018, que fixa e aprova instruções para a realização de
novas eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no
Município de Turvelândia e aprova o respectivo calendário
eleitoral, determinou, sem seu anexo, que todos os pedidos de
registro de candidatos, inclusive os impugnados e os
respectivos recursos, deveriam estar julgados e publicados as
decisões a eles relativas, até o dia 13 de outubro de 2018.
Urge, portanto, apreciar o presente recurso, dada a
proximidade da data marcada para a votação.
Ademais, a certidão anexada ao feito encontra-se acessível ao
público desde 16.10.2018, no endereço eletrônico
<http://www.tse.jus. br/eleitor/certidoes/certidao-de-filiacaopartidaria>, podendo ser consultada por qualquer interessado.
E, por último, a alteração noticiada pela parte era esperada
pelos seguintes motivos: a) a admissão do candidato nos
quadros do partido já havia sido lançada na lista interna
registrada no FILIAWEB pelo SOLIDARIEDADE, conforme
informações gravadas em 3.5.2018, ex vi da certidão de f. 57;
e b) o cronograma de processamento de relações de filiados
para o mês de outubro de 2018, em cumprimento ao art. 19 da
Lei n° 9.096, de 19.9.1995, fixou o dia 15 de outubro como
"último dia para submissão das relações de filiados pelos
partidos políticos via internet".
Importa realçar, ainda, que a matéria foi objeto do recurso.
Segundo o recorrente, "a inscrição em 03/05/2018 ocorreu por
organização interna do partido e por prazo legal - que poderá
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ocorrer até 14/10/2018 - não podendo o candidato ser
prejudicado" (f. 232).
Em suma, descabida, na hipótese, a aplicação dos artigos 90 e
10 do Código de Prôcesso Civil/2015. (Fls. 392-395)
Não merece reparos o acórdão vergastado.
Inicialmente, no tocante a não abertura de vista da certidão aos
recorrentes, o Tribunal a quo, além de assentar que a paralisação do
processo afrontaria os princípios da concentração e da celeridade,
inerentes ao processo eleitoral - único fundamento infirmado pelos
recorrentes -, consignou que:
a certidão anexada ao feito encontrava-se acessível ao público no
sítio do TSE, desde 16.10.2018, e, assim, poderia ser consultada por
qualquer interessado;
a alteração noticiada pela parte ora recorrida já era esperada,
pois a filiação havia sido gravada no sistema Filiaweb, pelo partido,
no dia 3.5.2018, e, conforme estipulado na legislação eleitoral, o dia
15.10 é o marco final para a submissão das relações de filiados
pelos partidos põlíticos via internet;
a matéria foi objeto do recurso.
Logo, assentado pela Corte de origem ser descabida a aplicação dos
arts. 90 e 10 do CPC, por não cuidar a hipótese de decisão surpresa,
fundamento não infirmado pelos recorrentes, incide no ponto o óbice
previsto na Súmula n° 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o
recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção
desta".
Ademais, quanto à questão de fundo, cumpre assinalar que este
Tribunal Superior, na assentada do dia 18 de dezembro de 2018
para conclusão do julgamento do Recurso Especial n° 060116335/DE, firmou o entendimento segundo o qual o fato superveniente certidão extraída do sistema Filaweb capaz de comprovar a regular
filiação partidária (art. 14, § 30, V, da CF e art. 90 da Lei no 9.504/97)
- pode ser conhecido em instância extraordinária e antes da
diplomação dos candidatos eleitos, em prestígio ao postulado da
segurança jurídica.
Cito, por oportuno, a ementa desse julgado:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO E RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
DISTRITAL. 1 NDEFERIMÈNTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ART. 14, § 30, V, DA CF E ART. 90 DA LEI N°
9.504/1 997. RECURSO ORDINÁRIO RECEBIDO COMO
RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. CERTIDÃO
EMITIDA PELO FILIAWEB. CONHECIMENTO. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA NO PRAZO DE 6 MESES ANTES DAS
ELEIÇÕES. COMPROVAÇÃO. AFRONTA AO ART. 16-A DA
LEI N° 9.504/1997. CANDIDATO SUB JUDICE.
POSSIBILIDADE DE REALIZAR ATOS DE CAMPANHA
ELEITORAL. RECURSOS PROVIDOS.
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O TRE/DF, ao julgar procedente o pedido da impugnação
ajuizada pelo MPE, indeferiu o requerimento de registro de
candidatura de Jaqueline Angela da Silva, candidata ao cargo
de deputado distrital nas Eleições 2018, com base na ausência
de condição de elegibilidade consubstanciada na falta de
filiação partidária no prazo mínimo de 6 meses antes das
eleições (art. 14, § 30, V, da CF e art. 90 da Lei n° 9.504/1 997).
Jaqueline Angela da Silva trouxe ao feito, em 12.12.2018,
certidão emitida naquela mesma data pelo sistema Filiaweb, a
qual, segundo alegá, revela a existência de fato superveniente
capaz de restabelecer a sua condição de elegibilidade
referente à filiação partidária (art. 14, § 30, V, da CF e art. 90 da
Lei n° 9.504/1997).
Segundo o entendimento do TSE, nos processos de
registro de candidatura em que se discute condição de
elegibilidade, o fato superveniente pode ser conhecido em
instância extraordinária e antes da diplomação dos
candidatos eleitos, em prestígio ao postulado da
segurança jurídica (ED-ED-Ag R-REspe n° 439-06/AM, rei.
Mm. Luciana Lóssio, PSESS de 17.12.2014).
A certidão apresentada pela recorrente em 12.12.2018,
sob o ID n° 3020688, deve ser conhecida, porquanto atesta
a existência de fato superveniente em âmbito de recurso
especial e antes da diplomação.
A segunda certidão juntada ao feito, extraída do sistema
Filiaweb, indica que Jaqueline Ângeia da Silva estava filiada ao
PTB/DF em 4.4.2018, portanto, no prazo mínimo de 6 meses
antes das eleições, sobretudo quando aliada ao conteúdo da
primeira certidão apresentada pelos recorrentes, que,
consoante registrado no acórdão regional, atestou que, em
5.4.2018, do sistema Filiaweb, constava registro pertencente a
Jaqueline Angela da Silva na lista interna do PTB.
A respeito da prova da filiação partidária, o TSE
compreende que "f...] a filiação partidária - condição de
elegibilidade prevista no art. 14, § 30, inciso V, da CF/1988 deve ser atestada, via de regra, mediante a iistagem de filiados
encaminhada pelos:partidos à Justiça Eleitoral, conforme o art.
19, caput, da Lei n°9.096/1995 e o art. 21, caput, da Res.-TSE
n° 23.117/2009" (AgR-REspe n° 2009-15/SP, rei. Min. Gilmar
Mendes, PSESS de 11.11.2014).
Voto reajustado para dar integral provimento aos recursos
especiais e, assim, reformar o acórdão regional, de modo a
deferir o pedido de registro de candidatura de Jaqueline Angela
da Silva ao cargo de deputado distrital nas Eleições 2018, bem
como afastar a determinação de impedimento da prática de
atos de campanha e da disponibilização de recursos públicos à
candidata. (Grifei)
Por pertinerites, transcrevo excertos do voto do Ministro Og
Fernandes, relator do referido julgado:
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Conforme anotado alhures, Jaqueline Ângela da Silva trouxe
ao feito, em 12.12.2018, certidão emitida naquela mesma data
pelo sistema Filiaweb, a qual, segundo alega, revela a
existência de fato superveniente capaz de restabelecer a sua
condição de elegibilidade referente à filiação partidária (art. 14,
30, v, da Constituição Federal e art. 91da Lei n° 9.50411997).
§
Para fundamentar: seu pedido, a candidata recorrente
mencionou o julgamento proferido no REspe n° 060124848/CE, de relatoria do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, ocorrido na sessão jurisdicional de 11.12.2018 (terçafeira), em que este Tribunal, por unanimidade, consignou que a
reabertura do cadastro eleitoral em 5.11.2018 - antes da
diplomação - viabilizou à candidata regularizar sua inscrição
eleitoral e, portanto, restabelecer a condição de elegibilidade,
nos termos do que preceitua o Enunciado n° 43 da Súmula do
TSE, segundo o qual as modificações fáticas ou jurídicas
supervenientes ao° pedido de registro de candidatura que
possam beneficiar o candidato devem considerar, também, as
hipóteses referentes às condições de elegibilidade. Confira-se:
As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao
registro que beneficiem o candidato, nos termos da parte
final do art. 11, § 10, da Lei no 9.504/97, também devem
ser admitidas para as condições de elegibilidade.
Naquela assentada, anotou-se que os precedentes do TSE
que motivaram a edição do referido enunciado sumular desta
Corte se propuseram a conferir maior efetividade ao direito
constitucional da elegibilidade. No ponto, cita-se o seguinte
trecho:
Referidos julgados, no seu conjunto e segundo seus
fundamentos, cujo propósito maior foi dar efetividade ao
direito constitucional da elegibilidade, foram suficientes
para sedimentar o entendimento de que a ressalva
inscrita § 10 do art. 11 da Lei n° 9.504/97, dispositivo
trazido com a edição da Lei n° 12.034/2009, também se
aplica para as condições de elegibilidade. Serviram assim
de alicerce para a construção do epítome sumular de n°
43/TSE.
Além disso, de acordo com esta Corte Superior, o fato
superveniente pode ser conhecido mesmo em instância
extraordinária, em prestígio ao postulado da segurança jurídica
(ED-ED-AgR-REspe n° 439-06/AM, reI. Mm. Luciana Lóssio,
PSESS de 17.12.2014).
Firmada essa premissa, verifico a possibilidade de conhecer da
certidão apresentada pela recorrente sob o ID n° 3020688,
porquanto atesta a existência de fato superveniente em âmbito
de recurso especial e antes da diplomação de candidato.
Aliás, cabe elucidar que a emissão da certidão pelo sistema de
filiação partidária da Justiça Eleitoral ocorreu nos limites
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temporais definidos no Provimento no 8/2018 da Corregedoriaque estabelece cronograma de
Geral Eleitoral
processamento de relações de filiados para o mês de outubro
de 2018, em cumprimento ao disposto no art. 19 da Lei n°
9.09611995 -, pelo qual a submissão das relações de filiados
pelos partidos políticos teve como prazo final o dia 15.10.2018,
e a publicação das relações oficiais, o dia 22.10.2018.
Em resumo: a superveniência de fato novo, consubstanciado
na certidão que atesta a regularidade de filiação partidária da
recorrente, juntada ao feito em 12.12.2018 (ID 3020688), após
o processamento das listas no mês de outubro deste ano,
indica a existência de relação oficial perante esta Justiça
Eleitoral, na qual consta Jaqueline Angela da Silva como filiada
ao PTB/DF desde 4.4.2018 e, assim, no prazo mínimo de 6
meses antes das eleições, sendo tal documento - em conjunto
com o conteúdo da primeira certidão, transcrito no acórdão
regional - prova inequívoca da filiação partidária exigida pela
legislação eleitoral, de acordo com os precedentes citados
acima.
Na espécie, tal como no citado precedente, o Tribunal de origem
concluiu que o fato superveniente ao registro de candidatura consubstanciado na certidão que atesta a filiação do candidato ao
partido Solidariedade de Turvelândia/GO desde 20.4.2018, juntada
ao feito em 17.10.2018, antes, portanto, da diplomação - é capaz de
comprovar a condição de elegibilidade relativa à filiação partidária,
prevista nos arts. 14, § 30, V, da CF e 90, caput, da Lei n° 9.504/97.
Desse modo, incide in casu a Súmula n° 30/TSE, segundo a qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade
com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitorar, aplicável
igualmente aos recursos manejados por afronta a lei (AgR-REspe n°
448-31/PI, de minha relatoria, DJe de 10.8.2018).
Logo, nada a prover quanto às alegações dos recorrentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com base
no art. 36, § 61, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral,
para manter o deferimento do registro de candidatura de Siron
Queiroz dos Santos ao cargo de prefeito do Município de
Turvelândia/GO, nas eleições suplementares de 2018.
In casu, não verifico nas razões do agravo regimental,
argumento capaz de afastar os fundamentos da decisão agravada.
O Ministério Público Eleitoral afirma que a hipótese não
encontra guarida na Súmula n° 43/TSE e no art. 11, § 10, da Lei no 9.504/97,
pois, segundo alega, não se trata de fato novo, mas de certidão que pretende
revolver questão preclusa no processo de registro.

çJ
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Conforme declinado no decisum agravado, no julgamento do
REspe n° 0601163-35/DF, de relatoria.do Ministro Og Fernandes, esta Corte,
ao deferir o registro de candidatura de' Jaqueline Angela da Silva ao cargo de
deputado distrital, nas eleições de 2018, firmou o entendimento de que a
certidão apresentada em 12.12.2018, antes da diplomação, emitida na mesma
data pelo sistema Filiaweb, atesta a existência de fato superveniente capaz de
restabelecer a condição de elegibilidade referente à filiação partidária (art. 14,
§ 30, V, da CF e art. 90 da Lei n° 9.504/97).
Por pertinentes, cumpre transcrever, uma vez mais, as
seguintes passagens do voto reajustado do relator, proferido na sessão do dia
18.12.2018:
[ ... ] a candidata recorrente mencionou o julgamento proferido no
REspe n° 0601 248-48/CE, de relatoria do Ministro Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, ocorrido na sessão jurisdicional de 11.12.2018 (terçafeira), em que este Tribunal, por unanimidade, consignou que a
reabertura do cadastro eleitoral em 5.11.2018 - antes da diplomação
- viabilizou à candidata regularizar sua inscrição eleitoral e, portanto,
restabelecer a condição de elegibilidade, nos termos do que
preceitua o Enunciado no. 43 da Súmula do TSE, segundo o qual as
modificações fáticas ou jurídicas supervenientes ao pedido de
registro de candidatura que possam beneficiar o candidato devem
considerar, também, as hipóteses referentes às condições de
elegibilidade. Confira-se:
Naquela assentada, anotou-se que os precedentes do TSE que
motivaram a edição do referido enunciado sumular desta Corte se
propuseram a conferir màior efetividade ao direito constitucional da
elegibilidade. No ponto, cita-se o seguinte trecho:
Além disso, de acordo com esta Corte Superior, o fato superveniente
pode ser conhecido mesmo em instância extraordinária, em prestígio
ao postulado da segurança jurídica (ED-ED-AgR-REspe n° 43906/AM, reI. Mm. Luciana Lóssio, PSESS de 17.12.2014).
E...]
Firmada essa premissa, verifico a possibilidade de conhecer da
certidão apresentada pela recorrente sob o ID n° 3020688,
porquanto atesta a existência de fato superveniente em âmbito de
recurso especial e antes da diplomação de candidato.
E...]
Em resumo: a superveniência de fato novo, consubstanciado na
certidão que atesta a regularidade de filiação partidária da
recorrente, juntada ao feito em 12.12.2018(113 3020688), após o
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processamento das listas no mês de outubro deste ano, indica a
existência de relação oficial perante esta Justiça Eleitoral, na qual
consta Jaqueline Ângela da Silva como filiada ao PTB/DF desde
4.4.2018 e, assim, no prazo mínimo de 6 meses antes das
eleições, sendo tal documento - em conjunto com o conteúdo da
primeira certidão, transcrito no acórdão regional - prova inequívoca
da filiação partidária exigida pela legislação eleitoral, de acordo
com os precedentes citados acima. (Grifei)
Como se vê, fez-se menção, no aludido julgado, a precedente
de minha relatoria - REspe n° 0601248-48/CE, julgado na sessão jurisdicional
de 11.12.2018 -, no qual esta Corte, ante a incontroversa regularização da
inscrição eleitoral da candidata em data posterior à interposição do apelo e
anterior à da diplomação, concluiu, por unanimidade, pelo deferimento do
registro de candidatura.
Naquela oportunidade, após traçar um histórico dos julgados
que deram azo à edição da Súmula n° 43/TSE1, ressaltei que os referidos
precedentes, "no seu conjunto e segundo seus fundamentos, cujo propósito
maior foi dar efetividade ao direito constitucional da elegibilidade, foram
suficientes para sedimentar o entendimento de que a ressalva inscrita § 10 do
art. 11 da Lei n° 9.504/97, dispositivo trazido com a edição da Lei n°
12.034/2009, também se aplica para as condições de elegibilidade".
Reproduzo do voto condutor, por mim proferido, o seguinte
excerto:
Seja como for, as causas de inelegibilidade e as condições de
elegibilidade importam em impedimentos temporários para o
exercício da capacidade eleitoral passiva. Nesse contexto fica claro
que, para o efetivo exercício da capacidade eleitoral passiva, as
condições de elegibilidade precisam estar presentes enquanto as
causas de inelegibilidade devem estar ausentes.
No entanto, o 10 do art. 11 da Lei n° 9.504/97 trouxe a ressalva de
que as circunstâncias fáticas e iurídicas supervenientes e aptas a
afastar o óbice apurado no momento do pedido do registro devem
ser conhecidas. E o que se traduz da Súmula n° 43/TSE e da
jurisprudência iterativa deste Tribunal Superior, o que por certo
conferiu eficácia à aquisição superveniente da elegibilidade.

1 Súmula no 43ITSE: As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem o candidato, nos
termos da parte final do art. 11 § 10, da Lei n° 9.504/1997, também devem ser admitidas para as condições de
elegibilidade.
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Na espécie, o TRE/GO, diante da juntada aos autos, em
17.10.2018, de certidão extraída do banco de dados desta Justiça Eleitoral, a
qual atesta a regular filiação partidária do candidato, ora agravado, desde
20.4.2018, reconheceu, na linha do posicionamento firmado no REspe n°
0601 163-35/DF, reproduzido neste voto, o preenchimento superveniente da
90, caput, da
condição de elegibilidade prevista nos arts. 14, § 30, V, da CF e
Lei n° 9.504/97.
Portanto, consoante assentado na decisão agravada, o
acórdão recorrido encontra-se em sintônia com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n° 30/TSE.
Por fim, ao contrário do alegado pelo Ministério Público
Eleitoral, não há como afastar a aplicação da Súmula n° 26/TSE no tocante à
alegação de nulidade do acórdão ante a não abertura de vista da certidão às
partes contrárias.
Como se depreende do acórdão recorrido, o Tribunal a quo,
diante das peculiaridades do caso, assentou que a paralisação do processo
"afrontaria os princípios da concentração e da celeridade que regem o
processo eleitora!, segundo os quais os atos devem ser executados da forma
mais rápida e eficaz possível, de modo a garantir a utilidade do resultado a ser
alcançado ao final da demanda" (fi. 453). Além desse fundamento, o qual foi
infirmado pelos então recorrentes, a Corte de origem entendeu ser descabida a
aplicação dos arts. 90 e 10 do CPC, pois:
a certidão anexada ao feito encontrava-se acessível ao
público no sítio do TSE desde 16.10.2018 e, assim, poderia ser consultada por
qualquer interessado;
a alteração noticiada pela parte ora recorrida já era
esperada, pois a filiação havia sido gravada no sistema Filiaweb, pelo partido,
no dia 3.5.2018, e, conforme estipulado na legislação eleitoral, o dia 15.10 é o
marco final para a submissão das relações de filiados pelos partidos políticos
via internet; e
a matéria foi objeto do recurso.
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Tais fundamentos não foram impugnados na petição do
recurso especial, o que implicou a manutenção do acórdão recorrido nesse
ponto, por força do que dispõe a Súmula n° 26/TSE.
Conforme reiteradamente decidido por esta Corte Superior, "o
princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os
motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do
decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus
próprios fundamentos (AgR-Al 231-75/MG, ReI. Min. LUIZ FUX, DJe 2.8.2016)"
(AgR-Al n° 8-7515P, ReI. Mm. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de
29.11.2017).
Dessa forma, as razões postas no agravo regimental não
afastam os fundamentos lançados na decisão agravada, motivo pelo qual a
mantenho integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
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EXTRATO DA ATA

AgR-REspe no 47-90.2018.6.09.0128/GO. Relator: Ministro
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Agravante: Ministério Público Eleitoral.
Agravados: Coligação A Mudança É Agora - A Vez do Povo e outros
(Advogados: Danubio Cardoso Remy —OAB: 24919/GO e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros
Marco Aurélio, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e
Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 30.4.2019.

