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ELEIÇÕES 2010. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE 
CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. CAUSA DE 
INELEGIBILIDADE. CABIMENTO RECURSO ORDINÁRIO. 
CONDENAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. (ARTIGO 1 0 , 
1, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64190). DEFERIMENTO DE 
LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
SUSPENSÃO DA INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO 
CRIMINAL. PECULATO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA 
(ARTIGO 1 1, 1, e, 1 E 10, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64190). 
FUNDAMENTO SUFICIENTE. 
1.Se suspensos os efeitos do acórdão que confirmou a 
condenação por improbidade administrativa, fica igualmente 
suspensa a inelegibilidade (artigo 11, § 10, da Lei n°9.504/97, 
com redação dada pela Lei n° 12.03412009). 
2.É imperativo o reconhecimento da inelegibilidade e o 
consequente indeferimento do pedido de registro de 
candidatura de quem foi condenado por crime de peculato e 
formação de quadrilha, confirmado por acórdão de Tribunal de 
Justiça, nos termos do artigo 1 0, 1, e, 1 e 10, da Lei 
Complementar n° 64190, com redação dada pela Lei 
Complementar n° 13512010. 
3.Requrso especial conhecido como ordinário e desprovido. 

Acorcjam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 
maioria, em receber /o recurso como ordinário e o desprover, nos termos das 
notas de julgamenoJ

ia, 9 de novembro de 2010. 

HAMILTONCARVPJLHIDO - RELATOR
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO: Senhor 

Presidente, recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional 

Eleitoral de Rondônia que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Natan 

Donadon ao cargo de deputado federal para o pleito de 2010, assim ementado 

(fls. 185-186):

"Eleições Gerais. 2010. Registro de candidatura. Cargo eletivo. 
Deputado Federal. Princípio da presunção de inocência. Princípio da 
legalidade. Princípio da anualidade. Constitucionalidade da LC 
n. 135110. Improbidade administrativa. Crime contra a Administração 
Pública. Formação de quadrilha. Inelegibilidade. Indeferimento do 
registro de candidatura. 

O 'princípio da presunção de inocência' deve ser mitigado no regime 
jurídico de inelegibilidade, com o sopesamento de valores pelo juízo 
de proporcionalidade, como forma de proteger a probidade 
administrativa e a moralidade para o exercício do mandato com base 
na análise da vida pregressa do candidato. O resultado é a 
concessão de uma medida cautelar de índole constitucional à 
sociedade, como meio de tutelar e prestigiar valores mais amplos e 
coletivos reclamados pela própria iniciativa popular de lei. 

Novas hipóteses de inelegibilidade, ainda que lastreadas em fatos 
anteriores, não ofendem o 'princípio da legalidade' e nem as 
garantias ao 'ato jurídico perfeito' e ao 'direito adquirido', porquanto 
as condições de elegibilidade devem ser aferidas no momento do 
registro de candidatura, e não há direito adquirido a regime jurídico 
de inelegibilidade anterior. 

Causas de inelegibilidades, mesmo que inauguradas por lei editada 
a menos de um ano das eleições, não ofendem o 'princípio da 
anualidade' previsto no art. 16 da Constituição Federal, uma vez que 
não tratam de norma de natureza material que altere o processo 
eleitoral. 

Condenações judiciais e colegiadas por crimes(' tmao de 
quadrilha e contra a Administração Pública, bem como por t4e 
improbidade administrativa que importe enriquecento ilícito jx?s 
termos da Lei de Inelegibilidades, acarretam caa, por s,46, a 
inelegibilidade e ensejam o indeferimento do registro'çle canJatura. 

Impugnação julgada procedente. Registro indeferido" 

A insurgência está fundada em que, 

"[ ... ] considerando-se as inelegibilidad9ída Lei da Ficha Limpa corno 
pena, ou não, a jurisprudência do/STF é farta no sentido de que 
ninguém poderá ser considerado culpado nem ter direitos restringidos
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sem antes ter contra si decisão condenatória transitada em julgado 
(art. 50, LVII, CF)". (fl. 208) 

O recorrente faz menção ao julgamento pelo Supremo Tribunal 
Federal da ADPF n° 144, entendendo ser inconstitucional a Lei Complementar 
no 13512010.

Sustenta que (fls. 233-234): 

"E...] 
A Justiça Eleitoral já estava atuando de forma efetiva ao reprimir 
os atos de campanha antecipada ou extemporânea, razão pela 
qual, se pudesse ser aplicada já nessa eleição, estaria, sim, 
confrontando o princípio da segurança do processo eleitoral. 

Ademais, é inegável que uma lei que interfere no legue de 
possíveis candidatos no pleito claramente altera o processo 
eleitoral". (grifos no original) 

Nas contrarrazões (fis. 246-262), o Ministério Público Eleitoral 
defende a aplicação da Lei Complementar n° 13512010, uma vez que entende 
ser possível a mitigação da garantia da não culpabilidade em favor de outros 
valores fundamentais. Aduz que há provas incontestáveis da existência de 
condenações proferidas por órgão colegiado contra o recorrente. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral se pronuncia pelo recebimento 
do recurso especial como ordinário e, no mérito, pelo seu desprovimento 
(fls. 265-269).

Nesta instância, por meio do Ofício n° 360/TRE-RO (fl. 276), a 
Desembargadora Zelite Andrade Carneiro, Presidenta do Tribunal Regional 
Eleitoral de Rondônia, encaminha cópia de telegrama dirigido àquela Corte 
pelo Superior Tribunal de Justiça, dando conta do defe'frhto. de liminar ao 
ora recorrente, nos autos da Medida Cautelar no 1726IRO, ReC1v1inMro 
CASTRO MEIRA, em sessão realizada em 14.9.201, atribuindo to 
suspensivo ao recurso especial interposto contra o acóràão do/ífbunal de 
Justiça de Rondônia que confirmou a condenação dícorrente por 
improbidade administrativa, em sede de apelação civil. 

Juntado o acórdão do Superior Tribu,af de Justiça (fis. 286-293), 
determinei nova abertura de vista ao MinistériotÍblico Eleitoral, que, por sua
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vez, ratifica o parecer anterior, argumentando que subsiste, como fundamento 
suficiente ao indeferimento do registro, a condenação do recorrente pela prática 
dos crimes de quadrilha e peculato, consoante se infere da cópia do acórdão do 
Tribunal de Justiça de Rondônia, juntado pelo impugnante (fis. 36-42). 

É o relatório.

VOTO 

O SENHOR MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO (relator): 
Senhor Presidente, de início, consoante artigo 121, § 40, III, da Constituição 
Federal, recebo o recurso como ordinário, por estar em discussão causa de 
inelegibilidade.

Tal como tenho votado, estou em que a questão genérica é a da 
aplicação da Lei Complementar n° 13512010, que alterou a Lei Complementar 
n° 64190, e se especifica nas da sua aplicação imediata e da sua irretroatividade. 

Pergunta-se, primeiro: aplica-se a Lei Complementar 
n° 135/2010 às eleições em curso ou, ao contrário, incide, na espécie, a 
anualidade de que cuida o artigo 16 da Constituição da República? 

Esta é a letra do artigo 16 da Constituição da República: 

"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". 

A solução desta primeira questodeve—prf, 
necessariamente, pela consideração do disposto no §\9° do artigo_14"da 
Constituição da República, verbis: 

"Art. 14 [ ... ] 
§ 90 Lei complementar estabelecerá outros ,jasos de inelegibilidade e 
os prazos de sua cessação, a fim fie proteger a probidade 
administrativa, a moralidade para exercjz3io de mandato considerada 
vida pregressa do candidato, e a no/malidade e legitimidade das 
eleições contra a influência do poreconômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emptégo na administração direta ou 
indireta".
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Assim me introduzi no voto oral que proferi no julgamento do 
RO no 1616-60/DF: 

"Peço licença a Vossa Excelência para relembrar um grande mestre 
de Direito Constitucional, Josaphat Marinho, que, entre as suas 
várias produções, escreveu um artigo em que afirmou que a prova 
ilícita mostra a essência do que é a nossa Constituição. Ainda que 
seja a única prova e não exista nada mais que possa conduzir à 
certeza relativa ao fato criminoso e à sua autoria, que a utilidade 
social aponte no sentido da sua punição e a exigência de justiça 
reclame a necessária imposição de uma sanção, o constituinte fez a 
opção ética. Quando suprimia qualquer efeito à prova ilícita, 
proclamou o valor que teve como essencial à regência da ordem 
constitucional e, pois, da ordem social e política". 

Não é outro o valor maior que o § 90 do artigo 14 da 
Constituição Federal visa a proteger que não o da ética, indissociável do 
mandato eletivo, ao fazer suas condições a probidade e a moralidade. Não é 
outro o valor que o inspira na proteção da normalidade e da legitimidade das 
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício da 
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 

Tal fonte constitucional, de modo a afastar qualquer 
equivocidade do novo diploma legal, diz respeito a situações de inelegibilidade 
e, pois, à capacidade eleitoral, tornando evidente a natureza material das 
normas da Lei Complementar n° 13512010, que lhe deu consecução, 
inconfundíveis com aqueloutras que também integram o sistema normativo, 
denominadas instrumentais, que disciplinam o processo eleitoral e, desse 
modo, a forma das eleições, ou seja, o conjunto de normas que disciplinam os 
atos em que se consubstanciam as eleições. 

Não se trata, pois, de normas relativas o processo eleitoral, 
que o tenham alterado as da Lei Complementar n° \135/2010aasflij\de 
aplicação imediata porque não alcançadas pela regra da auaIidade, i 
artigo 16 da Constituição da República. 

É de se afirmar, portanto, a aplicação imeI	 clã nova lei que
modificou a Lei de Inelegibilidade às eleições em curso/ 

A segunda questão é a da retroatyid' de, que, por assim dizer, 
se tem afirmado resultar do afastamento da aniídade constitucional.



REspe no 1131-43.2010.6.22.0000/RO 

Ocorre que aplicação imediata e retroatividade da regra jurídica 

não se identificam, colocando-se aquela, na espécie, apenas em função da 

anterioridade reclamada pela Constituição na hipótese de alteração do 

processo eleitoral, o que não ocorre no caso. 

De retroatividade só há falar apenas e quando se desconstitui, 

no presente, por eficácia da lei nova, efeito que a lei anterior produziu no 
passado.

Modificar ou suprimir efeito já produzido pela lei anterior, ou, o 

que é muito mais grave, já irradiado, ou, ainda pior, já dela exaurido importa 

em atribuir eficácia retroativa à regra jurídica. 

É questão de eficácia da lei nova e não propriamente da sua 

incidência, que ocorre quando se constitui, no mundo, o suporte fático da regra 

jurídica, ao qual não são necessariamente estranhos elementos pretéritos. 

Por todo o exposto, o magistério insigne de Pontes de Miranda: 

"O efeito retroativo que, invade o passado, usurpa o domínio de lei 
que já incidiu, é efeito de hoje, riscando, cancelando, o efeito 
pretérito: o hoje contra o ontem, o, voltar no tempo, a reversão na 
dimensão fisicamente irreversível. E preciso que algo que foi deixe 
de ser no próprio passado; portanto, que deixe de ter sido. O efeito 
hodierno, normal, é o hoje circunscrito ao hoje. Nada se risca, nada 
se apaga, nada se cancela do passado. O que foi continua a ser tido 
como tendo sido. Só se cogita do presente e da sua lei. [ ... ] 
A lei do presente é a que governa o nascer e o extinguir-se das 
relações jurídicas. Não se compreenderia que fosse a lei de hoje 
reger o nascimento e a extinção resultantes de fatos anteriores. Isso 
não obsta a que uma lei nova tenha - como pressuposto 
suficiente, para a sua incidência, hoje - fatos ocorridos antes 
dela. Porém não só ao nascimento o -extiiiçâodas relações 
jurídicas concerne a regra jurídica de co 7átualidade doat e da lei. 
Os efeitos produzidos antes de entrar e vigor a nova lei no podem 
por ela ser atingidos; dar-se-ia a retro,tividade". Çjn-6Qéntários à 
Constituição de 1967, Com a Emena n° 1, e 1969, Tomo V, 
Editora Revista dos Tribunais, 2a ediçíão, p's. 

8»o[1

0/81 - nossos os 
grifos).  

A propósito desses elementos rtéritos, veja-se a letra do 
artigo 30 da Lei Complementar n° 135/í0,keferente a fatos anteriores ao 
início da vigência da novel lei:



REspe no 1131-43.2010.6.22.0000/RO
	

7 

"Art. 30 Os recursos interpostos antes da vigência desta 
Lei Complementar poderão ser aditados para o fim a que se refere o 
caput do art. 26-C d Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 
1990, introduzido por esta Lei Complementar". 

Acrescente-se, mais, em remate, que o dispositivo do § 90 do 

artigo 14 da Constituição da República, antes transcrito, expressamente 

aponta para fatos pretéritos como elementos dos suportes fáticos das normas 

da lei complementar que prevê, tanto quanto não os exclui implicitamente, à luz 

da sua objetividade jurídica e da sua natureza cautelar, da proteção da 

normalidade e da legitimidade das eleições, contra a influência do poder 

econômico ou o abuso no exercício da função, cargo ou emprego público na 

administração direta ou indireta. 

Convém averbar a abalizada corrente que vê na espécie norma 

atributiva de efeito e tema de ordem pública, aberta também a situações 

pretéritas, com o fim de, por meio da inelegibilidade, assegurar o futuro, é dizer 

de modo abrangente, um mínimo de moralidade, de probidade, indispensáveis 

ao exercício do mandato político. 

Por fim, não vejo nenhuma ofensa ao princípio da presunção 

de não culpabilidade. 

A esse respeito, esta Corte Superior, em 10.6.2010, 

respondendo à Consulta n° 1120-26.2010.6.00.0000/DE, de minha relatoria, 

assim se manifestou: 

A garantia da presunção de não culpabilidade protege, como direito 
fundamental, o universo de direitos do cidadão, e a norma do artigo 
14, § 90, da Constituição Federal rest 	 o direito fundamental à 
elegibilidade, em obséquio da pro idade a 	 istrativa para o
exercício do mandato, em função da ida pregressa do ndidato. 

A regra política visa acima de tudo a futuro, função emin temente 
protetiva ou, em melhor termo, cautel r, alcançando amente 
também a meu ver, por isso mesmo, a arantia d resunção da não 
culpabilidade, impondo-se a ponde ção e valores para o 
estabelecimento dos limites resultantes 	 ma de inelegibilidade. 

Fê-lo o legislador, ao editar a Lei mple entar n° 13512010, com o 
menor sacrifício possível da esunção e não culpabilidade, ao 
ponderar os valores prot idos, dando" eficácia apenas aos 
antecedentes já consolidad em julgamento colegiado, sujeitando-os, 
ainda, à suspensão caut ar, quanto à inelegibilidade.
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In casu, o recorrente teve seu pedido de registro de 

candidatura ao cargo de deputado federal indeferido, por ter sido condenado 

em duas ações judiciais confirmadas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. 

Na primeira, pela prática dos crimes de peculato e formação de 

quadrilha, a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a 130 (cento e trinta) 

dias-multa, incurso nas penas dos artigos 312 e 288, c.c. o artigo 69 do Código 

Penal, em acórdão de 3.10.2002, que, em tese, poderia estar cumprida em 
3.4.2008 (fl. 199), atraindo, assim, a incidência do artigo 1 0, 1, e, 1 e 10, da 
Lei Complementar n° 64190, com as alterações trazidas pela Lei Complementar 
no 13512010, verbis: 

'Art. 1 1 São inelegíveis: 

- para qualquer cargo: 

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o 
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, 
pelos crimes: 
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e 
o patrimônio público; 

[ ... ] 
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; 
[ ... ]". 

Na segunda, pela prática de ato de improbidade administrativa, 

que importou em dano ao erário (fls. 43-67), reconhecido em sede de ação civil 

pública e confirmada por acórdão de 28.6.20	 ueizairia a aplicação do 

artigo 1, 1,	 da Lei Complementar n° 64/9k, com as alteraçõedaas pela 
Lei Complementar n° 13512010, verbis: 

1) os que forem condenados à supnsVos direitos políticos, em 
decisão transitada em julgadpou proferida por órgão judicial 
colegiado, por ato doloso de probidade administrativa que importe 
lesão ao patrimônio púbji6o

 i/ probidade
 ilícito, desde a
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condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 
(oito) anos após o cumprimento da pena; 

No tocante à condenação por improbidade administrativa do 

recorrente, embora o entendimento desta Corte Superior seja o de se 

reconhecer a incidência da inelegibilidade prevista na alínea É do inciso 1 do 

artigo 1 1 da Lei Complementar n° 64190, em razão da configuração de ato 

doloso de improbidade administrativa, verifica-se que, in casu, houve 

deferimento de liminar pelo Superior Tribunal de Justiça, na Medida Cautelar 

n° 17.236/RO, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, cuja ementa transcrevo: 

"MEDIDA CAUTELAR. RECURSO ESPECIAL. PLAUSIBILIDADE 
DO DIREITO ALEGADO. LEI DA FICHA LIMPA. URGÊNCIA. 
VIABILIDADE DO APELO. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. 
LIMINAR DEFERIDA. 
1. Busca o requerente 'conferir efeito suspensivo' (rectius resguardar 
a efetividade) a recurso especial interposto contra aresto do Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, proferido nos autos de ação civil 
pública por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério 
Público Estadual, com fundamento nos artigos 90, 10, 11 e 12, da 
lei 8.429192, de forma a afastar o óbice indicado no art. 1, 1, '1', da 
LC 64190, com redação incluída pela LC 135110, Lei da Ficha Limpa, 
2. Em situações excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça admite 
a concessão do provimento cautelar para assegurar a utilidade do 
julgamento do recurso especial regularmente interposto, desde que 
efetivamente demonstradas: (a) a plausibilidade do direito alegado; 
(b) a urgência da prestação jurisdicional; e (c) a viabilidade do apelo 
nesta Corte. 
3. No caso, a regra do art. 26-C da Lei Complementar 64190, 
incluído pela Lei Complementar 135110, dispõe que "[o] órgão 
cole giado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra 
as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j, / 
e n do inciso 1 do art. 11 poderá, em caráter cautelar, suspender a 
inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal 
e desde que a providência tenha sid ex res.iente requerida, sob 
pena de preclusão, por ocasião da in rposição doteewso". 

4. Em juízo de cognição sumária, vislumbro atendidos os riÏitos 
para o deferimento da medida, principalmente porque a)x5ftrovérsia 
travada no especial, em sua grande extensão, limitr(e a questões 
processuais que, se eventualmente acolhidas, pd'dem resultar na 
alteração do julgado proferido pelo ribpnI1	 quo. Desse modo, 
afiguram-se, a princípio, plausíveis ,	 ale ações veiculadas no 
recurso especial. 	 / \ 
5. A urgência da prestação ju;idiciona) fica demonstrada com a 
proximidade das eleições gers de 2010, 1 marcadas para o próximo
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dia 03 de outubro, posto que a demora no deferimento da medida 
inviabilizará qualquer pretensão eleitoral do requerente. 
6. O contexto fático criado com a suspensão do aresto recorrido, o 
qual confirmou a sentença que condenou o requerente por ato de 
improbidade administrativa, é perfeitamente reversível, na hipótese 
de o especial não lograr êxito no âmbito desta Corte, consoante o 
disposto nos § 2° e 3 0, do art. 26-C, da LC 64/90, incluído pela LC 
135110, in verbis: " 20 Mantida a condenação de que derivou a 
inelegibilidade ou revogada a suspensão liminar mencionada no 
caput, serão desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente 
concedidos ao recorrente. § 30 A prática de atos manifestamente 
protelatórios por parte da defesa, ao longo da tramitação do recurso, 
acarretará a revogação do efeito suspensivo". 
7. Medida liminar deferida". 

Assim, reconheço a incidência na espécie de alteração jurídica 
superveniente ao registro, de que trata o artigo 11, § 10, da Lei n° 9.504197, 

quanto à inelegibilidade decorrente da condenação por improbidade 

administrativa. É esta a letra do dispositivo, verbis: 

"Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o 
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho 
do ano em que se realizarem as eleições. 

E ... ] 

§ 10 As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade 
devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro 
da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, 
supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade". 

Desse modo, estaria suspensa a inelegibilidade, consoante 
precedente desta Corte que, mutatis mutandis, se aplica ao caso em exame, 
verbis:

4. A parte final do § 10 do art. 
'as alterações, fáticas ou jurí 
afastem a inelegibilidade' - 
inelegibilidade, considerando, 
atinentes à quitação eleitoral 
deverá estar paga ou af 
candidatura. 	 Z

1 da Lei das El& oe' - que ressalva 

Vaté

entes ao registro que 
plica às causas de 
isposições específicas 
ntido de que a multa 
dido de registro de 

[...}". (AgR-REspe n837-23/SC, Rei. Ministro ARNALDO VERSIANI, 
publicado na se§Oo de 15.9.2010)	 \
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Ocorre, contudo, que subsiste contra o recorrente causa de 
inelegibilidade decorrente de condenação criminal pela prática dos crimes de 
peculato e formação de quadrilha, suficiente, por si só, à manutenção do 
indeferimento do registro. 

Desse modo, à falta de demonstração da suspensão dos 
efeitos dessa condenação, ainda pendente de trânsito em julgado, conforme 
certidão de fl. 98, ainda não se aperfeiçoou o suporte fático da norma anterior 
(Lei Complementar n° 64190 - artigo l, 1, e), que previa o prazo de três anos 
de inelegibilidade após o cumprimento da pena, inexistindo assim fato jurídico 
por ela produzido que a le nova (LeGoniplementar n° 13512010) esteja a 
desconstituir, em rematada proibida retro iad Há tão só modificação do 
suporte fático da norma anteri que ainda nem seque cidiu. Nada mais. 

Pelo exposto, c' heço do recurso esp cial como ordinário, 
para negar-lhe provimento por subsistir 	 dam to suficiente para a 
manutenção do indeferimento do pedido 	 registro. 

É COMO VOTO 

VOTO (vencido) 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor 
Presidente, peço a palavra apenas para consignar o tema, visando a facilitar, 
inclusive, a juntada da justificativa pelo Gabinete. 

Digo que incide o artigo 16 da Constituição Federal, além 
disso, há de se observar a primeira condição da segurança jurídica - a 
irretroatividade da lei -, e também assento que em jogo se faz algo 
proclamado pelo Supremo - o princípio da não culpabilidade. 

A alínea da Lei Complementar n° 13512010 envolvida na 
espécie ganha contornos de norma penal, no que cogita de inelegibilidade ante 
condenação criminal, ainda não preclusa, modificável, portanto, na via da 
recorribilidade. Mais do que isso, contraria a Constituição Federal, que é
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explícita sobre em que situação, presente condenação criminal, há a 

suspensão dos direitos políticos, ou seja, enquanto durarem os efeitos da 

execução da sentença condenatória. 

Por isso, peço vênia ao Relator, para prover o recurso. 

Valho-me do que tenho externado, em votos, sobre o alcance 

da Lei Complementar n° 13512010: 

Repetem-se os recursos tendo em conta a aplicação - nestas 
eleições e de forma retroativa - da Lei Complementar n° 13512010. 
Na esteira de pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral - em 
relação ao qual guardo profundas reservas -, nada menos que vinte 
e quatro Tribunais Regionais Eleitorais vêm observando, nestas 
eleições, a citada Lei. São exceções os Tribunais do Tocantins, do 
Pará e do Maranhão. 

Descabe introduzir, na Carta da República, exceção não 
contemplada e, mais do que isso, distinguir onde a norma não 
distingue. O artigo 16 nela contido, a revelar a homenagem 
constitucional à segurança jurídica, preceitua: 

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 (Emenda 
Constitucional n° 411993). 

A toda evidência, o preceito versa direito material e não apenas 
processual. A referência a processo eleitoral direciona à caminhada 
visando à participação no pleito. Ora, ninguém em sã consciência é 
capaz de afirmar não repercutir a Lei Complementar n° 13512010 no 
gênero processo eleitoral. Ela versa sobre inelegibilidades e, assim, 
repercute sobremaneira - como demonstram os inúmeros processos 
em andamento nos Regionais e no Tribunal Superior Eleitoral - na 
participação de candidatos. Mais do que isso, tem sido maltratada a 
primeira condição da segurança jurídica: a irretroatividade normativa. 
Sem esta, é a Babel! Sem esta, a sociedade viverá aos sobressaltos, 
deixando de reinar a almejada paz social. Hoje, visando à correção 
de rumos no campo político-administrativo, implementa-se a 
retroatividade da Lei Complementar n° 13512010. Amanhã, ante 
precedente nefasto, instalar-se-á a mesma prática quanto a outros 
direitos, a outras leis que possam ser interpretadas no campo da 
aplicação no tempo. 

Mas há mais. Se se partir para a interpretação sistemática da 
Constituição Federal, ver-se-á que ela se mostrou explícita quanto à 
irretroatividade da lei, considerados certos temas. A previsão, quanto 
à matéria penal, é de que a lei só retroage para beneficiar o 
acusado, e, quanto à matéria tributária, é de que a lei nova não 
apanha fato gerador ocorrido antes da vigência, devendo ter sido 
editada no exercício anterior. E, porque se elasteceu a previsão 
antes própria às contribuições sociais, há, ainda, a questão da 
exigibilidade do tributo, que só se torna exigível passados noventa 
dias.



REspe n o 1131-43.2010.6.22.0000/RO	 13 

Indaga-se, sem se levar em conta o que, para mim, seria direito 
natural do cidadão: as situações jurídicas contempladas e 
agasalhadas pela proibição da irretroatividade estão esgotadas 
nesses dois temas? A resposta é desenga nada mente negativa. 
Basta considerar que dois artigos mencionam, como direito social, a 
segurança - e a segurança há de ser tomada no sentido linear - 
artigos 50 e 60. Cumpre ter presente, ainda, a garantia constitucional 
segundo a qual "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada" - inciso XXXVI do artigo 5 0 da 
Constituição Federal. 

A lei é sempre editada para viger prospectivamente, e nisto está a 
segurança jurídica: a lei nova não apanha ato ou fato jurídico 
anterior, muito menos situação jurídica devidamente constituída. 
Nem mesmo a Constituição Absolutista de 1824, em que havia o 
Poder Moderador, abandonou o critério, quanto a direitos individuais, 
da irretroatividade da lei. 

Paga-se um preço por se viver em um Estado de Direito, e é módico 
- o respeito irrestrito ao arcabouço normativo. Somente assim, 
haverá avanço no campo dos costumes, no campo cultural, 
corrigindo-se rumos. Nunca é demasia repetir: em Direito, o meio 
justifica o fim, mas não este àquele. De bem intencionados, o Brasil 
está cheio. Hão de distinguir-se os âmbitos próprios à religião, à 
moral e ao Direito. Que prevaleça, no campo jurisdicional, este 
último, sem atropelos nem surpresas incompatíveis com a 
democracia.
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EXTRATO DA ATA 

REspe n° 1131-43.2010.6.22.0000/RQ. Relator: Ministro 
Hamilton Carvalhido. Recorrente: Natan Donadon (Advogados: Nelson Canedo 

Motta e outra). Recorrido: Ministério Público Eleitoral. 

Decisão: O Tribunal, por maioria, recebeu o recurso como 

ordinário e o desproveu, nos termos do voto do relator, acompanhado com 

ressalvas do Ministro Henrique Neves. Vencido o Ministro Marco Aurélio. 
Acórdão publicado em sessão. 

Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes a 

Ministra Cármen Lúcia, os Ministros Marco Aurélio, Aldir Passarinho Junior, 

Hamilton Carvalhido, Arnaldo Versiani, Henrique Neves e o Procurador-Geral 

Eleitoral, Roberto Monteiro Gurgel Santos.

SESSÃO DE 9.11.2010.
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