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ELEIÇÕES  2010.  RECURSO  ORDINÁRIO.  REGISTRO  DE 
CANDIDATURA. I – APLICAÇÃO DA LEI DA FICHA LIMPA ÀS 
ELEIÇÕES  DE  2010.  CONSTITUCIONALIDADE.  II  –  A 
RENÚNCIA AO MANDATO DE SENADOR, VISANDO IMPEDIR 
A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO POR QUEBRA DE DECORO 
PARLAMENTAR, ACARRETA A INELEGIBILIDADE PREVISTA 
NO ART. 1º, I, “K”, DA LC 64/90, COM A REDAÇÃO CONFERIDA 
PELA LC  135/2010.  III  –  PARECER  PELO  PROVIMENTO  DO 
RECURSO.

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

Trata-se  de  recurso  ordinário,  interposto  pelo  Ministério  Público 

Eleitoral, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, o qual deferiu 

o  pedido  de  registro  de candidatura  do recorrido  ao  cargo  de  deputado federal,  sob o 

fundamento de que a aplicação, para o pleito de 2010, da inelegibilidade prevista na alínea 

"k"  do  inciso  I  do  art.  1º  da  LC 64/90,  com a  redação  conferida  pela  LC  135/10,  é 

inconstitucional,  por  violar  o  art.  16 da Constituição  da República,  e  por  consistir  em 

aplicação retroativa de penalidade.

Irresignado, o recorrente alega que:

a) a LC 135/10 versou sobre direito material eleitoral, razão pela qual 

afasta a incidência do art. 16 da Constituição da República;
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b) no julgamento da ADI 3.741, o Supremo Tribunal Federal voltou a 

analisar  a  aplicabilidade  do  referido  dispositivo  da  Constituição,  tendo  assentado  o 

Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, que "a norma inscrita no 

artigo 16 da Carta Federal, consubstanciador  (sic)  do princípio da anterioridade da lei  

eleitoral,  foi  enunciada  pelo  Constituinte  com  o  declarado  propósito  de  impedir  a  

deformação do processo eleitoral mediante alterações casuisticamente nele introduzidas,  

aptas a romperem a igualdade de participação dos que nele atuam como protagonistas  

principais: as agremiações partidárias, de um lado, e os próprios candidatos, de outro",  

razão pela qual qual não se aplicam, às eleições que ocorrerem em até um ano da sua 

vigência, as normas eleitorais capazes de provocar desequilíbrio entre as forças políticas 

empenhadas no pleito,  ou seja,  somente aquelas alterações de natureza instrumental  ou 

direcionadas a evitar a postulação de determinadas candidaturas em caráter casuístico - o 

que não é o caso da LC 135/10;

c)  essa  Corte  Superior  Eleitoral,  ao  responder  as  Consultas  1120-

26.2010.6.00.0000  e  1147-09.2010.6.0000,  entendeu  pela  aplicabilidade  das  alterações 

introduzidas pela LC 135/10 para as eleições de 2010;

d) inelegibilidade não constitui pena;

e)  as  condições  de  elegibilidade  e  as  hipóteses  de  inelegibilidade 

devem ser aferidas por ocasião do pedido de registro de candidatura, razão pela qual a 

aplicação da LC 135/10 não consiste em aplicação retroativa de lei;

f) não há como a Justiça Eleitoral questionar os juízos políticos do 

recorrido ao renunciar ao mandato por ele ocupado, e nem sobre a ocorrência ou não de 

quebra de decoro parlamentar;

g) a aplicação da LC 135/10 para as eleições de 2010 não ofende o art. 

14, §9º da Constituição da República, nem o princípio da presunção de inocência.
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Contrarrazões nas fls. 533 e ss.

É o relatório. Passa-se a opinar.

De início, cabe reafirmar a constitucionalidade e a aplicabilidade das 

alterações trazidas pela LC 135/10 para as eleições de 2010.

Inicialmente,  registre-se que  essa  Corte  Superior  Eleitoral,  no 

julgamento da Consulta nº 1.120-26/DF1,  consolidou o entendimento de que o referido 

diploma  legal,  por  ter  natureza  de  norma  eleitoral  material,  não  alterou  as  regras  do 

processo eleitoral,  razão  pela  qual  afasta  a  incidência  do  princípio  da  anualidade 

(Constituição da República, art. 16).

A aplicação das alterações trazidas pela LC 135/10 igualmente não 

ofende  o princípio da irretroatividade  da lei.  Com efeito,  as  causas  de inelegibilidade, 

assim como as condições de elegibilidade, devem ser aferidas no momento do pedido de 

registro da candidatura - momento no qual incide a LC 135/10.

Isto, mais o fato de que o art. 3º da LC 135/10 permite o aditamento 

dos  recursos  para  os  fins  do disposto no art.  26-C da LC 64/90,  evidencia  que  a  sua 

aplicação é  imediata  aos processos  em tramitação,  já julgados  ou em grau de recurso, 

exatamente porque alcança a situação naquele momento. Não há, portanto, que se cogitar 

em aplicação retroativa de lei desfavorável.

Além disto, conforme restou consignado pelo Excelentíssimo Senhor 

Ministro Arnaldo Versiani, relator da Consulta nº 1147-09/DF, a aplicação da LC 135/10 

não ofende o princípio da não-culpabilidade, pois a inelegibilidade não é pena, ou sanção 

em si mesma: “na medida em que ela se aplica a determinadas categorias, por exemplo, a  

de juízes ou a de integrantes do Ministério Público, não porque eles devem sofrer essa  

1 CTA nº 1.120-26/DF, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, julgada em 10.06.2010.
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pena, mas, sim, porque o legislador os incluiu na categoria daqueles que podem exercer  

um certo grau de influência no eleitorado”. E mais: “A inelegibilidade, assim como a falta  

de qualquer condição de elegibilidade, nada mais é do que uma restrição temporária à  

possibilidade de qualquer pessoa se candidatar, ou melhor, de exercer algum mandato”.

Insta salientar que o entendimento do Excelentíssimo Senhor Ministro 

Relator junto a esse Tribunal Superior Eleitoral está em consonância com o que restou 

decidido  pelo  Pleno  do  Supremo  Tribunal  Federal  quando  do  julgamento  do  MS  nº 

22.087/DF2,  a  saber:  "inelegibilidade  não  constitui  pena.  Possibilidade,  portanto,  de  

aplicação da lei de inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos ocorridos anteriormente a 

sua vigência”.

  Em julgamento realizado no dia  17 de agosto p.p.3,  essa Colenda 

Corte Superior reafirmou, por folgada maioria, o entendimento de que  “não há falar na 

incidência do art. 16 da Constituição no caso de criação, por lei complementar, de nova 

causa de inelegibilidade. É que, nessa hipótese, não há o rompimento da igualdade das  

condições de disputa entre os contendores, ocorrendo, simplesmente, o surgimento de novo 

regramento legal, de caráter linear, diga-se, que visa a atender ao disposto no art. 14, §  

9º, da Constituição” (voto do Ministro Presidente Ricardo Lewandowski).

Desta  forma,  e  ao  contrário  do  que  restou  decidido  pela  Corte 

Regional, a alínea "k" do inciso I do art. 1º da LC 64/90, com a redação conferida pela LC 

135/10, é constitucional e aplica-se às eleições de 2010.

Especificamente no caso concreto, o recorrido, eleito senador para a 

legislatura  1995-2002,  renunciou  ao  respectivo  mandato,  mediante  ofício  enviado  à 

Presidência  do  Senado,  visando  esquivar-se  de  possível  cassação.  Isto  porque,  em 

1º.10.2001,  o  Presidente  do  Conselho  de  Ética  e  Decoro  Parlamentar  encaminhou,  à 

Presidência  do  Senado,  parecer  da  Comissão  de  Inquérito  Parlamentar,  opinando  pela 

admissibilidade da abertura de processo por falta de decoro parlamentar.
2 MS nº 22.087/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.05.1996.
3 RECURSO ORDINÁRIO 4336-27 - FORTALEZA/CE
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Diante deste quado, o pretenso candidato é flagrantemente inelegível, 

nos  termos  da  alínea  "k"  do  inciso  I  do  art.  1º  da  LC  64/90,  sendo  absolutamente 

irrelevante  a  ausência  de  condenação  no  processo  visando  apurar  quebra  de  decoro 

parlamentar.  Com efeito,  além de não ser viável,  à Justiça Eleitoral,  analisar os juízos 

políticos formulados pelo recorrido para decidir pela renúncia do respectivo mandato, a 

inelegibilidade não constitui pena. Em consequência, a simples renúncia do detentor do 

mandato eletivo - tal como ocorrido no caso dos autos -, atrai a inelegibilidade estatuída no 

referido dispositivo legal.

CONCLUSÃO -

Em face do exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo 

provimento do recurso.

Brasília, 18 de agosto de 2010.

SANDRA CUREAU
Vice-Procuradora-Geral Eleitoral


