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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Dependência dos autos da ADI 6630 

CIDADANIA (Partido Político Nacional) – pessoa jurídica de direito privado, com 

registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral, com sede no SRTVS Quadra 701, 

Lote 05, Bloco B, Sala 322, Centro Empresarial Brasília, Brasília – DF, CEP: 

70.340-000, inscrito no CNPJ sob o nº 13.405.866/0001-24, neste ato representado 

por seu presidente nacional, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por 

seus procuradores, com fundamento nos arts. 4º, da Lei 8437/92, requerer 

SUSPENSÃO DE LIMINAR  

exarada nos autos do processo ADI 6630, Relator: Min. Nunes Marques, respondendo 

no endereço eletrônico rafael@marlonreis.net, com CNPJ do escritório atuante 

descrito na Procuração, vem respeitosamente à presença de Vossa excelência, informar 

e requerer o que segue: 

mailto:rafael@marlonreis.net
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I. RESUMO FÁTICO-PROCESSUAL 

O Partido Democrático Trabalhista ajuizou Ação Direta de inconstitucionalidade 

perante esta E. Corte, com pedido de medida cautelar, pretendendo suspender a 

expressão “após o cumprimento da pena” contida na parte final da alínea ‘e’ do inc. I 

do art. 1º da Lei Complementar 64/90, com a redação dada pelo art. 2º da Lei 

Complementar 135/2010. 

A redação normativa aqui tratada é conhecida na sociedade como a Lei da Ficha 

Limpa, uma das maiores conquistas democráticas no campo legislativo, iniciada por 

substancial organização da sociedade civil, seguida de aprovação pela unanimidade 

dos membros da Câmara e do Senado e pela subsequente sanção presidencial sem 

vetos. 

Distribuída a ADI ao Min. Nunes Marques, o Exmo. Ministro concedeu a medida 

cautelar nos seguintes termos: “[...] defiro o pedido de suspensão da expressão “após o 

cumprimento da pena”, contida na alínea ‘e’ do inciso I do art. 1º da Lei 

Complementar 64/1990, nos termos em que fora ela alterada pela Lei Complementar 

135/2010, tão somente aos processos de registro de candidatura das eleições de 2020 

ainda pendentes de apreciação, inclusive no âmbito do TSE e do STF.” 

Esta é a decisão que se pretende que seja imediatamente suspensa pelo Exmo. 

Presidente deste Supremo Tribunal Federal.  

Importante destacar que referida liminar afeta de maneira imperiosa o processo 

eleitoral das Eleições Municipais de 2020 – com calendário ainda em curso em virtude 

da subsistência de pedidos de registros de candidatura ainda não julgados em 

definitivo, razão pela qual a relevância do tema e a urgência da presente medida se 

revelam presentes. 
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II. DO CABIMENTO E LEGITIMIDADE 

Além dos fundamentos pertinentes para este pedido de suspensão de liminar, cumpre 

demonstrar desde já a inequívoca legitimidade do requerente, que é partido político.  

Em diversos precedentes desta c. Corte há divergências sobre o próprio cabimento da 

suspensão de liminar contra decisão de seus próprios membros, ainda que ajuizada por 

partido político.  

Ora, está em curso decisão de Ministro do STF, proferida durante o processo eleitoral 

e que, de forma contundente, afeta o Poder Público e a legitimidade eleitoral e 

democrática.  

No curso do processo eleitoral, os partidos políticos, as coligações, os candidatos e o 

Ministério Público assumem o relevante papel de questionamento da quebra de 

legitimidade do pleito, seja como legitimados para ações eleitorais, seja para provocar a 

Corte em consultas de Tribunais eleitorais.  

Por isso os mesmos legitimados devem recorrer a esta Presidência como última 

instância de aferição do malferimento da ordem jurídica protegida pela suspensão de 

liminar, mesmo porque, a um só tempo, são legitimados na condição de Amicus Curiae 

e autores de ações diretas. 

Portanto, a suspensão de liminar apresenta-se como instrumento cabível para que se 

possa buscar a revisão jurisdicional da medida. Sobretudo porque julgada 

monocraticamente e, sem a esfera desta demanda, não será levada ao plenário durante 

o longo período de recesso judiciário. 

Ocorre que no conhecido caso de repercussão nacional em que o Ex-Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva foi impedido de dar entrevistas pela magistrada 

que conduzia a execução da pena decorrente no processo do Triplex, a questão foi 

levada ao STF, tendo sido concedidas liminares pelo relator, Min. Lewandowski, nas 

Reclamações n. 31.965/PR e 32.035/PR, permitindo que o Jornalista Florestan 
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Fernandes Jr. e o periódico Folha de São Paulo entrevistassem o ex-presidente na 

carceragem da Polícia Federal.   

As liminares, porém, foram cassadas pelo Vice-Presidente do Tribunal, 

Min. Luiz Fux, por ocasião do exame de Suspensão de Liminar proposta 

pelo “Partido Novo”. Posteriormente, o Presidente do Supremo Tribunal, Min. 

Dias Toffoli, confirmou a decisão de seu Vice. Com o trânsito em julgado da decisão 

de mérito das reclamações, a Suspensão de Liminar perdeu seu objeto, o que foi 

reconhecido pelo presidente do STF em decisão de 18.04.2019. (SL 1178, Rel. min. 

presidente, J. 18.04.2019, DJe-084 24.04.2019). 

Por outra parte já é garantida a Partidos Políticos sua “legitimação ativa universal” 

para “impugnarem qualquer ato normativo do Poder Público, independentemente de 

seu conteúdo material” (ADI 1096 MC, Rel.: Min. Celso de Mello, j. 16.03.1995). 

Ora, por simples razão descrita pelo Min. Celso de Mello: “a posição institucional dos 

Partidos Políticos impõe o ‘poder-dever’ de ‘zelarem tanto pela preservação da 

supremacia normativa da Carta Política quanto pela defesa da integridade jurídica do 

ordenamento consubstanciado na Lei Fundamental da República’” (ADI 1096 MC, 

Rel.: Min. Celso de Mello, j. 16.03.1995). 

A lei 8.437/92 - por outra banda - delimita em seu artigo 4º que “compete ao 

presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, 

suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas 

contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da 

pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público 

ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e 

à economia públicas”. 

Verifica-se, por conseguinte, a existência de firmes precedentes no que concerne à 

legitimidade de Partidos Políticos para o ajuizamento de pedidos de suspensão de 

liminares. 
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Fato é que suspensão de liminar será cabível apenas nas ações movidas “em caso de 

manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à 

ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (art. 4º, da Lei 8437/92). 

Façamos breve leitura da decisão monocrática proferida: 

Todavia, a idiossincrasia da hipótese sob apreciação a mim me parece 

demandar uma imediata intervenção monocrática a autorizar a 

excepcional postergação do caríssimo Princípio da Colegialidade, 

expressamente previsto no caput do art. 10 da Lei 9.868/1999. 

Portanto, sem qualquer prejuízo de uma melhor e mais abrangente 

análise, pelo Plenário, do tema tão logo ultimada a instauração do 

contraditório, reputo cabível, por ora, o deferimento da pleiteada 

suspensão cautelar da norma impugnada. A probabilidade do direito 

invocado se evidencia pela circunstância de que a norma impugnada 

me parece estar a ensejar, na prática, a criação, de nova hipótese de 

inelegibilidade. Isso porque a ausência da previsão de detração, a que 

aludem as razões iniciais, faz protrair por prazo indeterminado os 

efeitos do dispositivo impugnado, em desprestígio ao princípio da 

proporcionalidade e com sério comprometimento do devido processo 

legal. É de se ponderar que os efeitos da norma impugnada somente 

vieram a ser sentidos pelos candidatos, de maneira significativa, nas 

eleições municipais de 2020. Por essa precisa razão, entendo que a 

presente decisão deve se limitar a abarcar, apenas, os processos de 

registro de candidatura das eleições de 2020 ainda pendentes de 

apreciação, inclusive no âmbito do TSE e do STF, o que mitiga o 

impacto sobre todo o restante do universo eleitoral. Para além disso, 

impedir a diplomação de candidatos legitimamente eleitos, a um só 

tempo, vulnera a segurança jurídica imanente ao processo eleitoral em 
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si mesmo, bem como acarreta a indesejável precarização da 

representação política pertinente aos cargos em análise. O perigo da 

demora se mostra evidente diante da iminência da produção ― pelo 

dispositivo contra o qual se opõe a pecha da inconstitucionalidade ― 

de efeitos deletérios sobre o exercício dos mandatos dos candidatos 

vitoriosos no pleito eleitoral desse ano. Tais circunstâncias 

recrudescem a urgência na adoção do pleiteado provimento judicial, 

sob pena de se configurar prejuízo decorrente do retardamento de sua 

implementação, conforme já decidido por esta Corte em casos 

fronteiriços: ADI 5374 MC-AgR, Ministro Roberto Barroso; e ADI 

2.333 MC, Ministro Marco Aurélio). 

Ora, em decisão de tutela de urgência em caráter liminar o Min. Nunes Marques - 

com a devida venia - ofendeu gravemente o colegiado desta Corte, eis que já houve a 

análise conjunta das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs 29 e 30) e da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4578) que tratavam justamente de referido 

ponto da Lei Complementar 135/2010, a Lei da Ficha Limpa. Por maioria de votos, 

prevaleceu o entendimento em favor da constitucionalidade da lei, inclusive no que diz 

respeito à expressão “após o cumprimento da pena” contida na parte final da alínea ‘e’ 

do inc. I do art. 1º da Lei Complementar 64/90, com a redação dada pelo art. 2º da 

Lei Complementar 135/2010. 

Reafirme-se que o ponto foi exaustivamente debatido pelo colegiado do 

Tribunal, decidindo pela sua constitucionalidade. 

Não há, portanto, apenas a grave violação à ordem, à segurança e a economia pública, 

posto que todo o processo eleitoral ainda em curso será afetado, como decidiu o 

próprio relator, já que abarca todos “os processos de registro de candidatura das 

eleições de 2020 ainda pendentes de apreciação, inclusive no âmbito do TSE e do 
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STF”. Há, também, violação à coisa julgada, portanto à própria dignidade do Poder 

Judiciário e incolumidade de suas decisões. 

Conforme levantamento apontado pelo sistema estatísticas do TSE no link 

www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais em novembro de 2020, das 

2.400 candidaturas indeferidas com base na Lei da Ficha Limpa até as 11h de 6ª feira 

(13.nov.2020), 1.229 (51%) conseguiram permissão para disputar as eleições por terem 

entrado com recurso para questionar a decisão da Justiça Eleitoral. Pelo menos 1171 

candidatos foram alvejados por referida estatística. Ora, isso porque a Lei da Ficha 

Limpa atinge candidatos que sofreram cassação do mandato ou foram condenados em 

2ª Instância em processos criminais ou eleitorais nos 8 anos anteriores à eleição. 

É evidente, portanto, que a alteração monocrática de referida Jurisprudência 

consolidada, rearranjando o rumo de candidatos aptos à diplomação, pode abalar de 

modo irreversível a mais cara conquista democrática brasileira, com inúmeros 

processos judiciais eleitorais alterando seu resultado. 

Por essas razões, o cabimento e legitimidade da presente medida de Suspensão de 

Liminar se impõe. 

III . DA PRÉVIA APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO SOBRE A 

CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA E, DO INCISO I, DO ARTIGO 1º, 

DA LEI DA FICHA LIMPA 

A decisão monocrática prolatada pelo Relator, Ministro Nunes Marques, nesta ADI nº. 

6630/DF, atenta contra a decisão plenária transitada em julgado e exarada em 2012, 

nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nº. 29 e 30, julgadas em conjunto 

com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n º. 4578. 

O reconhecimento da inconstitucionalidade da expressão normativa “após o 

cumprimento da pena” — inserida na parte final da alínea e, do inciso I, do artigo 1º, 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais
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da Lei Complementar nº. 64/90, com redação pela Lei da Ficha Limpa — atenta 

contra a decisão transitada em julgado, proferida pelo Plenário desta c. Corte nas 

supramencionadas ações constitucionais.  

Consiste em gravidade ainda maior o fato de que tal reconhecimento, com a 

consequente suspensão do texto da lei, tenha sido realizado de forma monocrática, em 

sede liminar. Nesse contexto, a decisão do Ministro Nunes Marques, aqui vergastada, 

atenta frontalmente não só contra a regra da colegialidade, como também ao princípio 

da segurança jurídica, ambos caríssimos ao Estado Democrático de Direito. 

Apesar de o partido requerente ter argüido que nas mencionadas ADCs e ADI não se 

promoveu debate específico acerca da constitucionalidade da alínea e, em sua parte 

final na qual dispõe acerca da expressão “após o cumprimento da pena”, razão não lhe 

assiste.  

Aliás, ao contrário do afirmado pelo Ministro Nunes Marques em sua decisão liminar, 

não há idiossincrasias na hipótese sob apreço, mas sim nova tentativa de esvaziamento 

da Lei da Ficha Limpa. Tal esvaziamento atenta contra os princípios republicanos que 

foram aplicados em um inédito empenho visando a efetivação da proteção à probidade 

e à moralidade administrativa no exercício das funções públicas. 

Nos debates acerca das referidas ADCs e ADI os i. Ministros foram específicos no que 

tange às causas de inelegibilidade, sendo ali incluída a alínea e da Lei da Ficha Limpa. 

Tanto o foram que no  inteiro teor do Acórdão proferido há menções específicas à 

parte ora suspensa, na página 29 do inteiro teor do julgamento, o Relator, Ministro 

Luiz Fux:  

E nós, inclusive, muito embora não tenhamos votado, constatamos que 

a declaração de constitucionalidade se adstringia às causas de 

inelegibilidade, porquanto a lei própria exige impugnação especificada 

de todos os dispositivos. Nós estamos aqui, digamos assim, restritos à 

constitucionalidade das causas de inelegibilidade, porque a discussão 

da lei toda vai dispersar o debate, sem dúvida..  
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Novamente, à p. 71, o Relator Ministro Fux se manifesta nos debates orais do Plenário, 

in verbis: 

“Então, Vossa Excelência está na mesma linha de raciocínio que eu 

empreendi, porque o pedido é claro como água; o pedido é para 

declarar-se a constitucionalidade das causas de 

inelegibilidades, não é a lei toda.” (Sem destaques no texto 

original.) 

Nos referidos debates do Supremo Colegiado, há menção específica acerca dos limites 

de apreciação da alínea e, submetida à nova análise neste momento, havendo 

referência específica do Ministro Relator  e dos demais Ministros desta r. Corte.  1

Em outro excerto, na retificação de seu voto, o Relator Ministro Fux, à p. 72 do 

referido julgamento, in verbis:  

“(…) de toda maneira, Senhor Presidente, o meu voto tem uma 

ideologia, que é a higidez da lei da ficha limpa”. Segue o Ministro 

especificando os limites da apreciação das ADCs e ADI: “(…) o que 

eu mantenho apenas é a declaração parcial de 

inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 1º, 

alínea "e", da Lei Complementar, com a redação conferida 

pela Lei nº 135, para a interpretação conforme - consoante eu 

já assentei -, admitir a dedução do prazo de oito anos de 

inelegibilidade, posteriores ao cumprimento da pena do 

prazo de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o 

seu trânsito em julgado. Eu explico que, naquela oportunidade, 

esclareci que, uma vez que desde a condenação se torne inelegível, até 

o trânsito em julgado está inelegível, cumpre a pena inelegível e depois 

cumpre ainda mais a pena da inelegibilidade. Entendi que essa é uma 
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forma oblíqua de cassação de direitos políticos; por isso dei essa 

interpretação conforme. Então, o meu reajuste é apenas nesse 

particular, Senhor Presidente, e eu aproveito a oportunidade, porque 

naquela assentada eu não toquei nesse pequeno ponto, porque acho 

até, para alguns, é despiciendo, mas nós vamos evitar embargos de 

declaração. É que eu também fiz constar do voto que, diante da 

constitucionalidade parcial da Lei Complementar no 135/10, ou seja, 

adstrito às causas de inelegibilidade, resta a mesma - porque está sendo 

declarada constitucional a Lei Complementar no 135 - inaplicável às 

eleições de 2010 e anteriores e, por conseguinte, aos mandatos em 

curso, como já reconhecido por esta Corte no julgamento do RE 

633.703, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com repercussão 

geral. É aplicar, como naquela ocasião, a literalidade do artigo 16, de 

modo a que as inelegibilidades que foram instituídas pela lei nova 

sejam aplicadas apenas às eleições que ocorram mais de um ano após 

a sua edição, isto é, a partir das eleições de 2012. Quer dizer, se nós 

declaramos constitucional, pode eventualmente imaginar-se que isso 

tem uma aplicação retroativa, ou evidentemente que não.” (Original 

sem destaques.) 

É inequívoco o fato de que — em apreciação já realizada e já transitada em 

julgado — esta Corte julgou de forma Colegiada e com caráter vinculante o 

cumprimento de inelegibilidade inserido na expressão “após o 

cumprimento da pena”. 

Ao contrário do afirmado pelo Ministro Relator nesta ADI nº. 6630/DF, a maioria dos 

Ministros votou pela constitucionalidade da aplicação de inelegibilidades após o 

cumprimento da pena, sem qualquer “detração”.  

Na página 318 e seguintes, do inteiro teor do Acórdão, há um debate entre os 

Ministros que de maneira inolvidável submete à apreciação  do Pleno do STF, no que 

tange à parte final da alínea e, do inciso I, do artigo 1º, da Lei da Ficha Limpa: 
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – (…) Presidente, 

chegamos – ia deixar por último esse item, mas não farei suspense 

quanto ao meu voto – ao tema tratado na alínea “e” do inciso I 

do artigo 1o da Lei Complementar no 64/90 com a redação 

conferida pela Lei Complementar no 135/10. Na redação 

primitiva, realmente a consideração da decisão criminal condenatória 

estava submetida à preclusão maior, ao trânsito em julgado. Versava o 

preceito o período de três anos quanto à inelegibilidade, três anos após 

o cumprimento da decisão. Veio o novo preceito elastecendo esse 

período para oito anos, sendo essa unidade de tempo – oito anos – 

referida, em geral, nos diversos dispositivos da Lei Complementar no 

135/10. Há referência a decisão transitada em julgado, pressupondo-

se decisão individual e decisão – acórdão, presumo; presumo o que 

normalmente ocorre, não o extravagante, o teratológico – formalizada 

por órgão judicial colegiado. O termo inicial da inelegibilidade ficou 

sendo a condenação, projetando-se o prazo até oito anos após o 

cumprimento da pena. Presidente, a problemática do prazo é 

resolvida, a meu ver, a menos que o Supremo passe a atuar como 

legislador positivo, no campo – como ressaltado por colegas, inclusive 

o Ministro Ricardo Lewandowski – da opção político-normativa. Três 

ou oito anos? Partiu-se para oito, nem por isso se chegando a uma 

sanção – não vou falar em pena, porque não se trata de pena –, por 

prazo indeterminado, à inelegibilidade perpétua. E tem-se, na lei, 

fixados os parâmetros para definir-se o espaço de tempo em que o 

condenado no campo criminal – não é pouco –, por órgão colegiado, 

permanece inelegível.  

Vem-nos do principal rol das garantias constitucionais, que é o do 

artigo 5º, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória. O que sinaliza esse 



�
�

dispositivo, e já foi proclamado pelo Supremo? Que antes do trânsito 

em julgado da decisão condenatória – e o preceito versa não 

inelegibilidade, mas consequências da ação penal – não pode haver a 

execução da pena. O que se contém no preceito não obstaculiza a 

consideração, não de uma simples denúncia recebida pelo juízo 

competente, como havia na lei complementar anterior à 64, para ter-

se a inelegibilidade, e a referência a pronunciamento condenatório de 

colegiado, o que, quase sempre, ocorre no campo da revisão – não 

afasto a possibilidade de se ter a competência originária do colegiado 

–, para saber se aquele que se apresenta visando ter o nome sufragado 

pelos concidadãos tem, ou não, vida pregressa irreprochável. Pregresso 

quer dizer o que se passou antes, algo a preceder. Vida pregressa 

recomendável é a que não coloque em dúvidas a adequação do 

candidato para ocupar o cargo.  

Presidente, tenho que o prazo previsto na lei – e precisamos lembrar 

que muitos apostam na morosidade da Justiça – resultou de válida 

opção político-normativa dos representantes do povo brasileiro, os 

deputados federais, e dos representantes dos Estados, os senadores.  

Há mais, Presidente, o sistema precisa fechar. Será que posso dizer, a 

um só tempo, que o pronunciamento de colegiado gera a 

inelegibilidade e assentar que não é marco temporal, termo inicial do 

prazo, quanto ao período de inelegibilidade? A meu ver, não posso, 

muito menos para mitigar espaço de tempo previsto, de forma 

expressa, no preceito. Não assusta, porque não é algo novo no cenário 

jurídico haver-se a inelegibilidade projetada por oito anos após o 

cumprimento da pena. Devo lembrar que é possível considerar alguém 

reincidente nos cinco anos posteriores ao cumprimento da pena do 

crime pretérito. A adoção de cinco ou oito anos está no âmbito, repito, 

da opção político-normativa. 
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Naquela oportunidade, restou vencido o próprio Relator das mencionadas ações 

constitucionais, Ministro Luiz Fux, no que tange a esta especificidade do “após o 

cumprimento da pena”. Os debates foram claros e contemplaram a apreciação do 

termo final, ora suspenso liminar e monocraticamente pelo Ministro Nunes Marques. 

A sequência dos debates que segue consta da página 328 do inteiro teor do Acórdão, in 

litteris: 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Há mais. Qualquer 

crime é conducente à inelegibilidade? Não. Há na lei um rol exaustivo, 

a revelar práticas que mereceriam, na visão comum, e não jurídica, a 

excomunhão maior.  

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - 

Gravíssimas.  

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Fincadas na cultura 

distorcida da política brasileira.  

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Por que houve a 

necessidade de se aditar a Carta de 1988 e dispor sobre a moralidade, 

sobre a vida pregressa? (…) 

Sendo assim, a decisão aqui combatida atenta contra o princípio da 

colegialidade e à segurança jurídica — essenciais para o Estado 

Democrático de Direito — e subverte não só a intenção do legislador 

reformador, como também à decisão colegiada tomada em definitivo e 

em sede de repercussão geral, por esta Suprema Corte. 

Na página 320 do inteiro teor do acórdão referido, o Ministro Marco 

Aurélio faz uma importante projeção prática acerca da aplicação da 

parte final aqui referida, no que tange à detração da pena — que foi 

chamada de “descontos” de pena nos diálogos dos Ministros — 

suspensão que se pretende reverter: 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Fiz uma projeção. 
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Imaginemos que uma decisão de colegiado tenha sido prolatada em 

2010. E que essa decisão, de início, desafie recurso especial para o 

Superior Tribunal de Justiça e o extraordinário – estrito senso, já que o 

especial também é de natureza extraordinária, para o Supremo. Ante 

essa interposição simultânea, que veio à balha com a Carta de 1988, 

quando se criou o Superior Tribunal de Justiça, ferindo de morte o 

princípio da unidade recursal – para cada situação decisória um 

recurso –, sabemos que o recurso extraordinário fica na prateleira, 

aguardando o esgotamento da jurisdição do Superior Tribunal de 

Justiça. Principalmente no âmbito penal, a projeção no tempo da 

decisão final é importantíssima, tendo em conta os efeitos da 

prescrição. E é possível que haja a interposição do recurso especial e, 

julgado, a protocolação de embargos declaratórios, de embargos de 

divergência e, apreciado, a interposição de novos declaratórios, para, 

posteriormente, adentrar nessa via alargada, considerado o rol 

recursal, chegar-se ao enfrentamento da matéria no Supremo. Se 

houver uma situação concreta em que, de forma otimista, imaginemos 

a passagem apenas de cinco anos na tramitação do processo nos dois 

tribunais, ter-se-á, considerado uma pena de três anos, o 

cumprimento, e mais os oito alusivos à inelegibilidade tal como 

prevista na alínea "e" do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 

64/90. O que ocorrerá se proceder-se à mitigação da norma aprovada 

pelos legisladores e cogitar-se da subtração do período entre o acórdão 

e a data do trânsito em julgado? Onze anos (oito mais três) menos os 

cinco aludidos – e não considero o argumento extravagante quanto a 

possível sanção de inelegibilidade por vinte, vinte e cinco, trinta anos 

–, estará o candidato inelegível apenas por seis anos, isso sem 

vislumbrar demora  
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maior até o trânsito em julgado, já que é possível ter-se pendência 

recursal nos dois tribunais, considerada a multiplicidade de recursos 

passíveis de serem manejados, por mais dez anos. Sobejará, no caso de 

condenação a três anos, apenas um ano de inelegibilidade!  

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Ainda ontem eu dizia 

algo parecido - mas não com essa riqueza de pensamento, de 

articulação de ideias como fez Vossa Excelência - ao Ministro 

Lewandowski. Dizia que chegaríamos a esse paradoxo a que chegou 

Vossa Excelência.  

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, se 

entendermos que cabe a subtração, estaremos assentando, em sentido 

diametralmente oposto ao que está no preceito, que o pronunciamento 

do Colegiado não implica a inelegibilidade.  

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Sim. 

Exatamente.  

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - É coisa nenhuma, 

praticamente.  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro, queria que 

Vossa Excelência repetisse essa conta que foi feita apenas para perfeito 

esclarecimento, até porque, se for o caso, vou acompanhá-lo.  

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Muito embora 

tenha feito o científico e não o clássico, porque minha família me 

queria engenheiro, hoje não mais domino números.  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas é só essa conta, 

exatamente, que Vossa Excelência fez. Digamos três anos. Vossa 

Excelência, depois, fixou? Como foi no exemplo de três anos?  

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - É 

impressionante esse número.  
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Peguei a 

condenação de três anos, porque até mesmo durante o cumprimento 

da pena temos, pelo texto constitucional primitivo, a suspensão dos 

direitos políticos e, levando em conta a norma, adicionei os oito 

subsequentes a esse cumprimento, encontrando onze anos.  

Na maioria das vezes, após a condenação, não se tem a preclusão 

maior. Às vezes o Ministério Público não recorre, mas, quase sempre a 

defesa o faz, numa via afunilada, que é a de acesso à sede 

extraordinária, projetando-se a preclusão maior, ante a prática de ato 

pela própria parte.  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Sim. É só porque eu 

interpretei - por isso acompanhei o Ministro Fux - que, da condenação 

da qual cabem esses recursos.  

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Ele está 

inelegível.  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Então, na minha 

conta, como se fossem acumulando, portanto, não daria esse mesmo 

resultado. Porque, se a interpretação levar a esse resultado como Vossa 

Excelência, eu também acompanho o mesmo raciocínio de Vossa 

Excelência e reajusto para julgar totalmente procedentes as ações 

declaratórias de constitucionalidade e improcedente a ação direta de 

inconstitucionalidade.  

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Porque 

anula realmente a condenação do Colegiado.  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Então, essa conta é 

importante para mim.  

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vamos ficar com o 

aspecto acadêmico-jurídico.  
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Quer dizer, se tem 

três anos, mais a condenação, mais os recursos, mais o cumprimento e 

depois começa a contar oito anos.  

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - É assim.  

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Isso.  

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É assim que 

começa a contar.  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Então não há como 

fazer esse desconto.  

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não tem como!  

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Não, tem.  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Como seria feito 

esse desconto? 

Destarte, a suspensão da norma mencionada, em sede liminar, pelo Relator Ministro 

Nunes Marques, atenta contra a estabilidade, a integridade e a coerência da 

jurisprudência e do referido precedente desta Corte Suprema, fustigando os termos do 

artigo 926 do Código de Processo Civil brasileiro. 

Para deixar patenteado o que ocorreu, melhor socorrer-se do quanto afirmado por Sua 

Excelência o Min. Edson Fachin em recentíssimo julgamento ocorrido no âmbito do 

Tribunal Superior Eleitoral:  

Quanto à questão da detração, é certo que houve na origem debate 

quanto à essa possibilidade de detrair do tempo de inegibilidade, 

posteriormente - ou do tempo posterior ao cumprimento da pena - o 

período de inegibilidade já decorrido entre a condenação não 

definitiva e o respectivo trânsito em julgado. Mas essa tese, com todo o 

respeito, não se sustenta. Bastando ver o que decidiu o Supremo 
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Tribunal Federal ao julgar Ações Diretas de Constitucionalidade, as 

ADCs 29 e 30, nas quais rejeitou expressamente essa possibilidade. E 

eu cito no voto, as manifestações do relator eminente Ministro Luiz 

Fux da ADC 29, bem como também da eminente Ministro Rosa 

Weber. (REspe n° 0600252014/Bom Jesus de Goiás - GO, Ministro 

Edson Fachin, sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral do dia 

03.12.2020) 

IV. DO MALFERIMENTO AOS PRICÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 

ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IMPOSSIBILIDADE DE 

VIRAGEM JURISPRUDENCIAL DURANTE A VIGÊNCIA DO PROCESSO 

ELEITORAL 

A decisão ora vergastada tem também a característica de atribuir a candidatos que 

disputaram as eleições de 2020, sob as mesmas condições, tratamento diverso. Uns, 

com processo de registro encerrado, submetidos à interpretação concedida pelo à 

alínea “e” do inciso I do art. 1º da LC 64/1900 pelo Plenário do STF nas ADCs 29 e 

30; outros - cujos pedidos de registros se encontram pendentes de julgamento final - 

agraciados pela decisão proferida na referida ADI 6630. 

Trata-se de gritante afronta ao princípio constitucional da isonomia ou igualdade. Sem 

que se reconheça a existência de um discrimen válido, confere-se a pessoas que se 

encontram sob um mesmo marco legal, tratamento distinto, restando beneficiados os 

que, pela mora da Justiça, ainda restam com processos de pedido de registro pendentes 

de julgamento final.  

A decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Nunes Marques, nesta 

ADI nº. 6630/DF, por outra senda, vulnera as cláusulas superconstitucionais da 

segurança jurídica e da garantia do pleno exercício popular. 

Como acima mencionado, a referida decisão desvirtua entendimento prolatado por 
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órgão colegiado, com efeito vinculante, nas ADCs 29/DF e 30/DF, e ADI nº. 4578/

DF, nas quais o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos 

dispositivos impugnados da Lei da Ficha Limpa, em especial a constitucionalidade do 

artigo 1º, inciso I, alínea e, da LC nº. 64/90, com redação alterada pela LC nº. 

135/2010, da mencionada norma. 

Uma vez que este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei da 

Ficha Limpa em sua integralidade, em especial a mencionada alínea “e” do inciso I, do 

artigo 1º, da LC nº. 64/90, chancelou a redação elaborada pelo Poder Legislativo, 

também intérprete autêntico da Constituição, o que reforça a gravidade da situação de 

uma decisão monocrática suspender a aplicação do termo “após a cumprimento da 

pena”. 

Desde o julgamento das referidas ADCs e ADI, o Poder Legislativo, representado pelas 

duas Casas do Congresso Nacional, não realizou nenhuma alteração da LC nº. 64/90, 

com a redação dada pela Lei da Ficha Limpa, em reação à decisão deste Supremo 

Tribunal Federal. 

A Lei da Ficha Limpa possui dez anos de vigência e se dois dos intérpretes autênticos 

da Constituição, representados pelo Poder Legislativo e por este Supremo Tribunal 

Federal, através de seu colegiado, se manifestaram pela constitucionalidade da Lei da 

Ficha Limpa — o primeiro por não reagir ao entendimento do segundo — não há 

razões que justifiquem a revisitação do tema por esta Suprema Corte, muito menos por 

somente um dos seus Ministros, menos ainda em sede liminar. 

Como Vossa Excelência mesmo expressou no artigo de sua autoria publicado na obra 

Direito Eleitoral: aspectos materiais e processuais , intitulado “Reversões legislativa à 2

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria eleitoral: Direito de 

Antena e Fundo Partidário II e a teoria dos diálogos institucionais”, não se 

mostra desejável a definitividade da interpretação da Constituição pelo STF, 

ressaltando contudo que a revisitação ao tema depende de fundamentação plausível as 

quais um exemplo seria a reação legislativa à decisão da Suprema Corte, conforme 

 Publicado pela Editora Migalhas, 1ª edição, São Paulo, 2016.2
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transcrição parcial: 

Por outro lado, do ponto de vista prescritivo, tampouco se afigura 

desejável pugnar pela impossibilidade de definitividade da 

interpretação da Constituição pelo STF. Isso porque 

endossar compreensão que interdite tout court ou dificulte 

sobremodo a prerrogativa de o legislador proceder, sponte 

sua, a correções de jurisprudência da Corte seria 

extremamente antidemocrático, amesquinhando a própria 

capacidade da política ordinária de autocorrigir-se. É 

prudente que não se atribua a qualquer órgão, seja do Poder 

Judiciário, seja do Poder Legislativo, a faculdade de pronunciar, em 

solução de definitividade, a última palavra sobre o sentido da 

Constituição. Oportuno registrar que o próprio texto 

constitucional desafia este entendimento: em primeiro lugar, 

os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de 

controle abstrato de constitucionalidade não atingem o 

Poder Legislativo, a teor do art. 102, § 2º, e art. 103-A, de 

modo que é perfeitamente possível a edição de emendas 

constitucionais ou leis ordinárias acerca do assunto objeto 

de pronunciamento judicial. Ademais, e em segundo lugar, o 

dever de fundamentação das decisões judiciais, ex vi do art. 

93, IX, da Constituição, impõe que o Supremo Tribunal 

Federal, mesmo nas hipóteses de correção legislativa de sua 
jurisprudência, enfrente a controvérsia sob (novos) 

argumentos expendidos pelo legislador para reverter o 

precedente.” (Destaques não constantes do original) 

No caso em apreço, estamos diante de uma temática que não 

sofreu qualquer correção legislativa da jurisprudência 

vinculante desta Suprema Corte pelo Poder Legislativo e 
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tampouco diante de algum novo argumento que não fora 

enfrentado pelo colegiado do STF nas já mencionadas nas 

ADCs 29/DF e 30/DF, e ADI nº. 4578/DF, o que demonstra que 

o necessário dever constitucional de fundamentação não foi 

obedecido na decisão ora atacada, já que não apresentou 

razões que justifiquem, de maneira satisfatória, a emissão 

de provimento liminar que representa verdadeira viragem 

jurisprudencial que vem amplamente sendo aplicada desde 

o já longínquo ano de 2012, em que tal entendimento foi 

consolidado. 

Aliás, este próprio Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado que a 

eficácia de uma viragem jurisprudencial, em matéria eleitoral, deve obedecer ao 

princípio da anualidade eleitoral, não sendo prudente a sua aplicação ao pleito em 

andamento, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e o princípio da confiança, sem 

dizer que se trata de mandamento expressamente prescrito na Carta Constitucional de 

1988, em seu artigo 16: 

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data 

de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano 

da data de sua vigência.   

Para além de um perigoso casuísmo processual, a decisão monocrática que suspendeu 

o disposto na parte final do artigo 1º, inciso I, alínea e, da Lei da Ficha Limpa, 

ocasiona uma viragem jurisprudencial, realizada de forma monocrática e em sede liminar.  

O entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário  com 

repercussão geral de nº. 929670/DF, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, 

é de que a modulação temporal é necessária sempre que interferir na higidez do pleito, 

alterando as regras a ele aplicadas, causando alteração na justa expectativa de seus 

participantes concorrentes, deve respeitar o princípio da anualidade eleitoral: 

“A modulação temporal se justifica, de igual modo, nas hipóteses de 
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viragem jurisprudencial, ante os efeitos normativos decorrentes da 

fixação de precedentes, os quais acarretam uma expectativa legítima 

aos cidadãos, os quais pautam suas condutas orientados pelo 

entendimento até então consolidado”.  

Não à toa, considerada a segurança jurídica esperada decorrente da análise da 

constitucionalidade do referido dispositivo legal (art. 1º, inc. I, “e”, da LC 64/90), o 

TSE, órgão de cúpula da Justiça Eleitoral brasileira, editou a Súmula de jurisprudência 

de nº 61, assim explicitada: 

Súmula-TSE nº 61 

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, 

I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da 

pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. 

A existência da referida Súmula, expedida em 2016, que por si só produz efeitos 

persuasivos/vinculativos perante toda a Justiça Eleitoral brasileira, demonstra a 

amplitude do entendimento adotado pelo STF no julgamento das ADCs 29/DF e 30/

DF, e ADI nº 4.578/DF, que não podem ter sua eficácia suspensa por decisão 

monocrática mesmo que exarada por Ministro desta Suprema Corte. 

Se cada Ministro deste egrégio STF não deve obediência à vinculatividade das decisões 

proferidas em ADC e ADI, por não estar abarcado expressamente pelo texto 

constitucional, existe, contudo, impedimento de ordem lógica e hierárquica que a 

decisão de um único Ministro não deve subverter, mesmo que provisoriamente, decisão 

colegiada em sentido oposto, ainda mais quando referida decisão cria a aplicação de 

regimes jurídicos distintos a candidatos do mesmo pleito, já que o e. Ministro Nunes 

Marques modulou os efeitos de sua própria decisão estendendo seus efeitos somente 

aos casos com recursos pendentes de julgamento. 

Daí a necessidade de estrita observância à interpretação da Constituição e da 

legislação eleitoral para as situações fáticas similares ocorridas na mesma eleição. As 

chamadas “viragens jurisprudenciais” ou mesmo a desmedida aplicação retroativa de 
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normas eleitorais, afronta os princípios da segurança jurídica e da isonomia. Por 

conseguinte, deles se reclama a proteção da estabilização das expectativas de todos 

aqueles que venham a participar do processo eleitoral (TSE, RespE n.º 27-45.2012, 

Belo Jardim – PE, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 16/12/2014). 

V. DA DATA DE CONCESSÃO DA LIMINAR FUSTIGADA 

Cumpre destacar que a liminar prolatada pelo Ministro Relator — decisão 

monocrática contra a qual  aqui é intentada a reforma — foi realizada no dia 19 de 

dezembro de 2020 (19/12/2020).  

Acontece que o recesso forense só é iniciado no dia 20 de dezembro de 2020 

(20/12/2020), conforme calendário judicial previsto na Lei nº. 5010/66: 

Art. 62. Além dos fixados em lei, serão feriados na Justiça Federal, 

inclusive nos Tribunais Superiores: 

I - os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de 

janeiro, inclusive; 

(Original sem destaques) 

A decisão monocrática do Ministro Relator, Nunes Marques, aqui vergastada foi 

tomada em período compreendido em pleno ano judiciário — fora do recesso forense, 

portanto.  

Neste caso, deveria ter sido aplicado o artigo 10 da Lei nº. 9828/99, in verbis: 

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na 

ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta 

dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, 

após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou 
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ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 

cinco dias.  

(Sem destaques no texto original) 

Assim, a decisão liminar deveria ter sido, inexoravelmente, submetida à apreciação de 

todos os membros da Suprema Corte. Não tendo seguido o rito determinado na 

Lei nº. 5010/66, própria para o processamento de ADI, a liminar concedida 

pelo Relator deve ser tornada sem efeito, sendo imediatamente suspensa 

por este Ministro Presidente. 

Por outro lado, ainda que fosse tomada dentro do período de recesso forense, o Relator 

jamais poderia ter decidido uma cautelar de caráter urgente — como arguiu o 

Ministro em sua decisão, sem a participação dos demais membros da Corte, nos 

termos determinados pelo artigo 22 da referida lei, in litteris: 

Art . 22 . A dec i são sobre a cons t i tuc ional idade ou a 

inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada 

se presentes na sessão pelo menos oito Ministros. 

Cumpre salientar que a Lei nº. 5010/66 perfilha os limites das 

decisões do Relator e expressamente prevê que, no geral, o Ministro 

Relator só pode decidir monocraticamente em caso de indeferimento 

de petição inicial, por inépcia, ou pedindo informações, verbi gratia: 

artigos 4º, 6º, §§ 1º e 2º do artigo 9º, §1º do artigo 10, 12-C, 15 e 20. 

De outra banda, é competência do Ministro Presidente da Suprema Corte decidir 

acerca de questões urgentes, enquanto estiver no período de recesso e férias forenses, 

não do Relator da ADI, nos moldes do artigo 13 do Regimento Interno desta Casa. 

Deste modo, a decisão vergasta subverteu o ordenamento vigente também sob o 

aspecto processual interno e, por este motivo, deve ser reconsiderada. 
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VI. DOS PEDIDOS 

Por todo exposto, pede o partido requerente: 

a. Em sede liminar e monocrática, seja determinada, por este Ministro Presidente, a 

suspensão da decisão liminar deferida pelo eminente Relator, Ministro Nunes 

Marques, para que sejam protegidos os princípios da segurança jurídica, da 

colegialidade e da higidez do pleito eleitoral; 

b. Pugna pela decisão do colegiado desta Corte pela reforma da decisão impugnada e 

pelo indeferimento do pedido de tutela provisória formulado pela agremiação 

autora. 

c. Em sede definitiva, seja julgada improcedente a ação constitucional proposta pelo 

partido requerente.  

	 	 	 Brasília, 22 de dezembro de 2020. 

      Márlon Jacinto Reis                                Rafael Martins Estorilio 
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