
MEDIDA CAUTELAR NA PETIÇÃO 7.967 RIO GRANDE DO NORTE

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) :ABELARDO RODRIGUES FILHO 
ADV.(A/S) :MARCIO LUIZ SILVA E OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) : JAQUELINE VIEIRA XAVIER DA COSTA MEDEIROS 
ADV.(A/S) :AFONSO ADOLFO DE MEDEIROS FERNANDES E 

OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) :COLIGAÇÃO JUNTOS PARA VENCER I 
ADV.(A/S) :FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS 
REQDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO

Trata-se  de  requerimento  de  tutela  provisória  de  urgência 
apresentado  por  Abelardo  Rodrigues  Filho,  buscando  a  atribuição  de 
efeito  suspensivo  ao  Recurso  Extraordinário  interposto  em  face  de 
acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Narra o  requerente que,  nas  eleições  municipais  do ano de 2016, 
intentou  reeleger-se  ao  cargo  de  Prefeito  do  Município  de  Alto  do 
Rodrigues/RN.  O  registro  de  sua  candidatura  foi  impugnado  pela 
concorrente Jaqueline Vieira Xavier da Costa Medeiros,  pela Coligação 
Juntos para Vencer I e pelo Ministério Público Eleitoral. 

O  fundamento  da  impugnação  foi  anterior  condenação  do  ora 
requerente na Justiça Eleitoral por abuso de poder, na forma do art. 22, 
XIV, da Lei Complementar 64/1990, em razão de atos praticados no ano 
de 2008. No entender dos impugnantes, esse quadro atrairia a hipótese de 
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, d da mesma lei complementar, com a 
redação dada pela LC 135/20110 (“Lei da Ficha Limpa”). 

A impugnação foi rejeitada em primeira instância. Nesse ínterim, o 
ora requerente sagrou-se vencedor da disputa nas urnas, reelegendo-se 
prefeito.

A decisão  de  mérito  que  repeliu  a  impugnação  foi  mantida  pelo 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. 
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Apresentado  recurso  especial  eleitoral  pela  Coligação  e  pela 
oponente  vencida,  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  acolheu  o  apelo, 
indeferindo o registro da candidatura.

Eis a ementa do julgado da CORTE Eleitoral:

“ELEIÇÕES  2016.  RECURSO  ESPECIAL  ELEITORAL. 
INDEFERIMENTO.  CARGO.  PREFEITO.  CONDENAÇÃO 
POR  ABUSO  DE  PODER  EM  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL  ELEITORAL.  CAUSA  DE  INELEGIBILIDADE 
PREVISTA NO ART. 1º, I,  D, DA LC Nº 64/90. INCIDÊNCIA. 
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA  NO  RE  Nº 
929.670/DF (TEMA 860). FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL.  EXAURIMENTO  DO  PRAZO  DA 
INELEGIBILIDADE APÓS A ELEIÇÃO. RESSALVA CONTIDA 
NO  ART.  11,  §  10,  DA  LEI  DAS  ELEIÇÕES. 
INAPLICABILIDADE.  PROVIMENTO  DO  RECURSO 
ESPECIAL ELEITORAL.        1.  O Supremo Tribunal Federal, ao 
apreciar a Questão de Ordem formulada nos autos do RE nº 
929.670,  fixou  a  seguinte  tese:  "A condenação  por  abuso  do 
poder econômico ou político em ação de investigação judicial 
eleitoral, transitada em julgado, ex vi do artigo 22, inciso XIV, 
da Lei Complementar 64/90, em sua redação primitiva, é apta a 
atrair a incidência da inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea 
'd',  na  redação  dada  pela  Lei  Complementar  135/2010, 
aplicando-se a todos os processos de registros de candidatura 
em trâmite".        2.  Referida tese não destoa da jurisprudência 
remansosa da Corte Superior Eleitoral para as eleições de 2012, 
2014 e 2016, fixada no leading case acerca da temática (REspe nº 
283-41/CE, para o qual fui designado redator para o acórdão, 
PSESS de 19.12.2016).        3.  Como consectário, impõe-se a 
aplicação da tese jurídica  supra a  todas as controvérsias que 
versem idêntica  questão,  precisamente  a  hipótese  dos  autos.  
4.  A ressalva contida na parte final do art. 11, § 10, da Lei das 
Eleições alberga hipóteses de suspensão ou anulação da causa 
constitutiva  (substrato  fático-jurídico)  da  inelegibilidade, 
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revelando-se inidônea a proteger o candidato que passa o dia 
da eleição inelegível  com base em suporte íntegro e perfeito, 
cujo  conteúdo  eficacial  encontra-se  acobertado  pela  coisa 
julgada.  O  mero  exaurimento  do  prazo  após  a  eleição  não 
desconstitui e nem suspende o obstáculo ao ius honorum que 
aquele substrato atraía no dia da eleição, ocorrendo, após essa 
data, apenas o exaurimento de seus efeitos (Súmula nº 70 do 
TSE: "O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia 
da  eleição  constitui  fato  superveniente  que  afasta  a 
inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97").  
5. In casu:        a)  Abelardo Rodrigues Filho foi condenado na 
AIJE  nº  71/2008  por  ter,  na  qualidade  de  prefeito,  praticado 
abuso de poder em beneficio de Francisco de Assis Pinheiro e 
Francisco  Paiva  da  Silva,  então  candidatos  a  prefeito  e  vice-
prefeito do Município de Alto do Rodrigues/RN, nas eleições de 
2008;        b)  o exaurimento do prazo da inelegibilidade do 
Recorrido, considerada a data da eleição em que praticado o 
abuso  (5.10.2008),  ocorreu  no  dia  5.10.2016.  É  fato 
incontroverso,  portanto,  que  o  recorrido  estava  inelegível  na 
data do pleito de 2016 (2.10.2016); 6.  Recurso especial provido.

(Recurso Especial  Eleitoral nº 14589, Acórdão, Relator(a) 
Min.  Luciana  Lóssio,  Publicação:   DJE  -  Diário  de  justiça 
eletrônico, Tomo 184, Data 13/09/2018, Página 28/29)”

O ora peticionário apresentou recurso extraordinário em face desse 
julgamento, que foi inadmitido pela ilustre Presidente do TSE, Ministra 
ROSA WEBER. Na sequencia,  houve a apresentação de agravo, o qual 
está em fase de instrução.

Defende  o  requerente  que  o  TSE aplicou  de  modo equivocado  a 
jurisprudência  do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  acerca  da 
retroatividade da “Lei da Ficha Limpa”. 

Assevera que (a) participou do pleito com o registro de candidatura 
deferido, sem a necessidade de medida judicial de urgência ou precária e 
(b) as impugnações foram rejeitadas em duas instâncias.
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Sustenta,  ainda,  que  o  precedente  do  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL  (i)  considera  elegíveis  os  candidatos  que  participaram  da 
eleição  com o registro  deferido  e  (ii)  dirige-se  a  quem teve  o  registro 
indeferido e àqueles que só o obtiveram por decisão liminar.

Defende, por outro lado, que, na anterior condenação por abuso de 
poder, foi imposta a inelegibilidade por 3 anos. Essa decisão transitou em 
julgado em 10/9/2010. Tendo se exaurido a punição antes das eleições de 
2016, alega não ser legítima a aplicação retroativa da Lei da Ficha Limpa 
para revigorar uma restrição já exaurida.

Assevera, por fim, que, ao examinar o registro de sua candidatura 
para as eleições de 2012, o TRE/RN expressamente repeliu a aplicação da 
Lei da Ficha Limpa, em homenagem ao princípio da irretroatividade das 
normas.  Tal  decisão  transitou  em  julgado,  de  modo  que  precisa  ser 
respeitada em face da proteção à coisa julgada.

Afirma  existir  risco  iminente  a  seu  direito,  considerando  a 
determinação da ilustre Min. ROSA WEBER de imediato cumprimento do 
julgado, o que pode implicar seu afastamento do cargo. 

Assim, pede que se atribua “efeito suspensivo ao agravo em recurso 
extraordinário  interposto  pelo  requerente,  a  fim  de  que  seja 
imediatamente suspensa a eficácia do v. aresto recorrido, proferido nos 
autos  do  REspe  nº  0000145-89.2016.6.20.0047,  determinando-se  (i)  a 
manutenção do requerente no cargo de Prefeito do Alto do Rodrigues; 
acaso afastado, (ii) o retorno ao cargo; e (iii) a revogação da determinação 
da  realização  de  novas  eleições  no  município,  ou,  se  já  realizadas, 
reconhecer  a  sua  insubsistência,  até  o  julgamento  final  do  recurso 
extraordinário com agravo por esse e. Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório do essencial. Decido.

Na presente hipótese, estão presentes os requisitos necessários para 
a concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que, há viabilidade 
do direito alegado – em especial, na presença de distinção apontada em 
relação ao decidido pela CORTE no RE 929670/DF –, bem como, grave 
risco  eminente  do  perecimento  do  direito,  pois  o  Tribunal  Regional 
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Eleitoral  do  Rio  Grande  do  Norte  agendou eleições  suplementares  no 
Município de Alto do Rodrigues para o dia 9 de dezembro próximo.

Em princípio, trata-se de hipótese diversa da tratada no RE 929670, 
onde em sua EMENTA expressamente, constou que os candidatos estavam  
no cargo por força de cautelares concedidas em sentido contrário à jurisprudência  
então pacífica do TSE, não se podendo admitir que uma “cautelar, deferida em  
sentido  diametralmente  oposto  ao  entendimento  cristalizado  no  TSE,  para  
consolidar  situações  jurídicas,  e,  consequentemente,  descaberia  “cogitar  
expectativa  legítima  dos  candidatos  que  estão  exercendo  seus  respectivos  
mandatos de permanecerem no cargo”.

Na presente hipótese, nas eleições municipais de 2016, o registro de 
candidatura  do  requerente  foi  deferido,  tanto  em  1ª  quanto  em  2ª 
instâncias,  possibilitando  sua  normal  participação  nas  eleições,  e, 
subsequentes diplomação e posse. 

Assim,  diversamente  do  caso  tratado  no  RE  929670,  na  hipótese 
atual, a irretroatividade na aplicação na Lei da Ficha Limpa; o respeito a 
coisa julgada, à segurança jurídica e a boa-fé foram reconhecidos pelo 
Poder Judiciário, em decisões de mérito de ambas as instâncias da Justiça 
Eleitoral,  que  validaram  –  em  decisões  de  mérito  – o  registro  de 
candidatura  do  requerente,  permitiram  sua  legítima  participação  nas 
eleições, com posterior diplomação e posse.

Em  uma  primeira  análise,  portanto,  a  hipótese  tratada  não  se 
apresenta  como  substancialmente  análoga  aos  pronunciamentos 
anteriores  do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDEDAL,  pois  a  apreciação 
comparativa dos principais argumentos dos casos concretos, bem como 
de  seus  motivos,  apresenta  distinções  razoáveis  e  idôneas,  não 
permitindo a aplicação automática da hipótese abstrata e geral definida 
no  RE  929.670,  pela  presença  de  fatos  determinantes  diversos,  que 
afastam o anterior precedente judicial (EDWARD H. LEVI,  The Nature of  
Judicial Reasoning, In: The University of Chicago Law Review, v. 32, n. 3, 
spring 1965, p. 400 ss; FREDERICK F. SCHAEUR,  Playing by the rules: a  
philosophical  examination  of  rule-based  decision-making  in  law  and  in  life, 
Oxford-New York, Clarendon, p. 183; A. SIMPSON, The ratio decidendi of a  
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case and the doctrine of binding precedent, p. 156-159).

Diante de todo o exposto, com base no parágrafo único do art. 995 
do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para 
suspender os efeitos (a) do julgamento proferido pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, nos autos do REspe n° 145-89.201 6.6.20.0047/R e (b) da decisão 
da ilustre Presidente do TSE, que ordenou execução imediata do acórdão.

Em consequência, suspendo a eleição suplementar e determino que 
o requerente seja mantido no cargo, ou retorne caso tenha sido afastado, 
até o trânsito em julgado da decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
acerca do agravo em recurso extraordinário.

Comunique-se  COM  URGÊNCIA  ao  TRIBUNAL  SUPERIOR 
ELEITORAL e ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.

Concluída a instrução do agravo em recurso extraordinário no TSE, 
os  autos  principais  deverão  ser  encaminhados,  imediatamente,  para  o 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Publique-se. 
Brasília, 14 de novembro de 2018. 
 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente
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