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Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, de 24.8.2001, que institui a Infra 
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

O acórdão regional tem a seguinte ementa (fls. 436-438):

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. PRÁTICA DE 
ATOS NORMATIVOS. BENEFICIAMENTO. ATOS PARLAMENTARES. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO 
DE PROCURAÇÃO. DECRETO LEGISLATIVO. ANULAÇÃO. ESTRUTURA JURÍDICA EM PROL DE CANDIDATO. FRAGILIDADE DO 
CONJUNTO PROBATÓRIO. PRELIMINAR. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO. IRREGULARIDADE. NÃO 
DEMONSTRAÇÃO. FALTA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE 
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DA FORMAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO.

A decisão que determinou a inclusão do litisconsorte passivo necessário ocorreu antes de qualquer citação das partes. 

A inclusão do candidato ao cargo de vice-prefeito/recorrente em nada altera a esfera jurídica do candidato ao cargo de 
vereador/recorrente, que inclusive teve seu prazo de defesa prorrogado pelo Juízo quando reabriu o prazo para contestação (fl. 
167), de forma que, na prática, referido candidato ao invés de 05 (cinco) desfrutou de 10 (dez) dias para ofertar contestação.

Como ressaltou o Douto Procurador Regional Eleitoral em seu parecer, "os tribunais eleitorais vêm admitindo a inclusão do 
litisconsorte passivo necessário até o prazo para o ajuizamento da demanda, não havendo, portanto, irregularidade neste 
aspecto em relação ao presente processo" , já que a inclusão no feito ocorreu antes da data da diplomação. 

2 - PRELIMINAR. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POR NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. 

A própria parte, na mesma data da decisão que determinou produção de prova e anunciou julgamento antecipado da lide, 
anexou aos autos documentos e, após a publicação daquela, deixou transcorrer o prazo sem nada requerer. 

3 - MÉRITO. 

Analisando os autos, especificamente o fato relativo ao protocolo, recebimento e tramitação de Petição na Câmara Municipal, 
entendo que Sua Excelência, o Juízo a quo, discorreu com clareza seu entendimento para afastá-lo como ato ilegal, uma vez 
que, amparado na Constituição da República, todo cidadão possui legitimidade para peticionar frente aos Órgãos Públicos, 
sendo que, mesmo não havendo previsão regimental no caso, a norma constitucional sobrepõe-se aquela, e o então Presidente 
da Casa Legislativa Municipal teria por dever receber e dar tramitação a Petição, seja qual fosse o seu julgamento final.

Existência de fatos que retratam procedimentos processuais manifestamente legais e amparados pela Legislação Processual 
Civil, na linha do que apontou o MPE.

Quando ocorreu a outorga de poderes à advogada (25/08/2016,

fl. 140), que requereu a desistência do Apelo em Mandado de Segurança (07/09/2016, fl. 139), já havia se consumado a edição 
do Decreto Legislativo nº 06/2016 que, por deliberação da Casa Legislativa, anulou todo o Procedimento Administrativo que 
gerou o Decreto Legislativo nº 01/2012, questionado pela via mandamental.

No mandado de segurança que está sendo discutido na Justiça Comum, não há apenas uma liminar. Há uma decisão judicial, 
uma sentença, dizendo que a cassação pela Casa Legislativa foi nula. E, paralelamente, a Câmara também veio e revogou seu 
ato em 11/08/2016. Ou seja, havia uma decisão judicial, ainda que de primeira instância submetida à recursos, e, portanto, apta 
a gerar consistência jurídica para revogação de ato administrativo, realizado pela Casa Legislativa.

Não se tendo notícia de que o Decreto Legislativo 006/2016 tenha sido revogado ou de qualquer maneira perdido a sua eficácia, 
entendo, que não subsistem os efeitos da primeira decisão da Câmara que cassou o mandato do recorrente, ou seja, o fato 
gerador da inelegibilidade (Decreto Legislativo 001/2012, de 02.07.2012) e, por consequência, o suporte fático que ensejou a 
impetração do Mandado de Segurança.

Pode-se concluir pela prejudicialidade, em tese, do pleito mandamental por perda superveniente de seu objeto, bem como dos 
apelos e do reexame necessário pertinentes àquele pedido, os quais ainda pendem de julgamento no TJ/CE, desde 5 de março 
de 2013, conforme consulta pública ao site do Tribunal de Justiça.

Não se pode presumir que a petição de desistência protocolada no dia 07/09/2016, dois dias após a sentença que indeferiu o 
registro de candidatura do recorrente, fl. 136, e quase um mês após a anulação do Decreto 001/2012, teve como único 
desiderato beneficiar eleitoralmente os recorrentes.

Os fatos relativos à desistência recursal, em conjunto com os demais atos relacionados aos instrumentos procuratórios 
(revogação) praticados pelo Presidente da Câmara Municipal de Barro/CE, e ora tidos como abusivos na decisão recorrida, a 
meu sentir, não tiveram gravidade para interferir no pleito, porquanto efetivados posteriormente a edição do Decreto 
Legislativo 006/2016 e a decisão de mérito no Mandado de Segurança. Sendo certo ainda que em virtude do reexame 
necessário, as desistências e revogações não implicaram no arquivamento do feito, que inclusive ainda está em tramitação, 
pendente de julgamento de mérito desde 2013.

Não há configuração de abuso do poder político quando se dá cumprimento a decisão judicial, ainda que de primeiro grau 
(submetida a recurso para TJ/CE), e tramitação a Petição em atenção a dispositivo constitucional, considerado cláusula pétrea, 
bem como quando existe o dispositivo permissivo de desistência, previsto no art. 998, do CPC. Sendo que qualquer discussão 
acerca destes fatos deve ser analisada em sede da ação mandamental no TJ/CE, e não por presunção na seara eleitoral. 

No mais, a prova documental arrolada é frágil. Os recorrentes não se desincumbiram de demonstrar a gravidade dos atos de 


