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SENTENÇA 

 

 

 

 

 

Trata-se de pedido de registro de candidatura requerido pela coligação "A Força do Povo de 

Guimarães" , em favor de NILCE DE JESUS FARIAS RIBEIRO para o cargo de prefeito, nas 

eleições municipais de 2012 na cidade de Guimarães/MA, em substituição ao candidato Artur 

José Gomes Farias. 

 

 

 

O pedido de substituição se deu em 05 de outubro de 2012, em virtude do candidato 

originário, Artur José Gomes Farias, ser impedido de concorrer por se enquadrar na causa de 

inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, g, da LC n.°64/1990, alterado pela LC n.°135/2010, 

reconhecida por sentença de rejeição de registro de candidatura transitada em julgado. 

 

 

 

Publicado o edital de pedido de registro a Coligação "Unidos por Guimarães" apresentou 

impugnação ao registro apontando a extemporaneidade do pedido de substituição, uma vez 

que o prazo assinalado pela norma eleitoral esgotara em 30 de agosto de 2012, e somente no 

dia 05 de outubro a coligação apresentou substituta. 

 

 

 

O impugnante requereu a juntada aos autos de copia integral do processo n.°364-74.2012, 

que trata do pedido de registro do candidato substituído, Artur José Gomes Farias. Naquela 

oportunidade o processo cujas cópias foram requeridas se encontrava no Tribunal Superior 

Eleitoral. 

 

 

 

A impugnada, NILCE DE JESUS FARIAS RIBEIRO, apresentou defesa aduzindo a tempestividade 

do seu pedido de registro, por entender que o prazo começara a fluir a partir da data de 

renúncia do candidato substituído, dia 05 de outubro de 2012. 

 

 

 

Em 07 de dezembro de 2012, após o retorno dos autos advindos do Tribunal Superior Eleitoral, 



foram juntadas as cópias do processo n.°364-74.2012, conforme requerido pelo impugnante. 

 

 

 

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pela improcedência da impugnação, por 

entender ser tempestivo o pedido de registro. 

 

 

 

Em alegações finais o impugnante sustentou a intempestividade da substituição, e a pratica 

de fraude eleitoral mediante burla a lei da "ficha limpa" , consubstanciado na substituição dos 

candidatos sabidamente inelegíveis, na véspera do pleito, em situação de abuso de direito. 

 

 

 

A seu turno a impugnada NILCE DE JESUS FARIAS RIBEIRO apresentou sua razões finais 

reiterando os termos da defesa, de tempestividade da substituição. 

 

 

 

É o relatório do essencial. Passo a decidir. 

 

 

 

O processo discute apenas questões de direito, aplicação e interpretação das normas 

atinentes à matéria, logo dispensa a dilação probatória, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide. (LC nº 64/90, art. 5º, caput, e artigo 42 da Resolução TSE nº 23373/2011) 

 

 

 

Conforme anteriormente relatado, versam os autos do pedido de registro de NILCE DE JESUS 

FARIAS RIBEIRO para o cargo de prefeito, nas eleições municipais de 2012 na cidade de 

Guimarães/MA, em substituição ao candidato Artur José Gomes Farias. 

 

 

 

Além de apreciar a impugnação promovida pela coligação "Unidos por Guimarães" , incumbe a 

justiça eleitoral verificar a regularidade do pedido de registro, sob todos os aspectos legais, 

aplicando ao caso as medidas de justiça que visem cumprir a legislação eleitoral, e 

principalmente resguardar a sociedade. 

 

 

 

Diante disto passo a análise do pedido de registro, e em separado, da impugnação proposta. 

 

 

 

I - Da tempestividade da substituição:  

 

 

 

A coligação "A Força do Povo de Guimarães" requereu o registro de candidatura de NILCE DE 

JESUS FARIAS RIBEIRO, para concorrer ao cargo de Prefeito Municipal, em substituição ao seu 

irmão ARTUR JOSÉ GOMES FARIAS, enquadrado como "ficha suja" , por sentença proferida por 



este juízo, transitada em julgado. 

 

 

 

A impugnada sustenta a tempestividade da sua substituição no fato do seu irmão ARTUR JOSÉ 

GOMES FARIAS, ter apresentado pedido de renúncia a sua candidatura no dia 05 de outubro, e 

nesta mesma data a coligação "A Força do Povo de Guimarães" ter requerido a troca dos 

candidatos. 

 

 

 

A substituição de candidato inelegível pelo partido ou coligação, antes da efetiva realização 

das eleições, é permitida conforme estabelece a norma eleitoral, exteriorizada pela lei 

n.º9.504/1997 e resolução n.º 23.373/2012 do Tribunal Superior Eleitoral, a seguir transcrita: 

 

 

 

Lei nº 9.504/1997 

 

"Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado 

inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu 

registro indeferido ou cancelado. 

 

§ 1º A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que 

pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias contados do fato 

ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição."  

 

 

 

Resolução n. 23.373/2012  

 

Art. 67. É facultado ao partido político ou à coligação substituir candidato que tiver seu 

registro indeferido, inclusive por inelegibilidade, cancelado, ou cassado, ou, ainda, que 

renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro (Lei no 9.504/97, art. 13, caput; 

LC nº 64/90, art. 17; Código Eleitoral, art. 101, § 1º). 

 

§ 1º A escolha do substituto se fará na forma estabelecida no estatuto do partido político a 

que pertencer o substituído, devendo o pedido de registro ser requerido até 10 dias contados 

do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição (Lei no 

9.504/97, art. 13, § 1º). 

 

§ 2º Nas eleições majoritárias, a substituição poderá ser requerida a qualquer tempo antes do 

pleito, observado o prazo previsto no parágrafo anterior (Código Eleitoral, art. 101, § 2º). 

 

 

 

Da leitura dos dispositivos legais verifica-se que a substituição é admitida se o candidato for 

considerado inelegível, renunciar, falecer, ou tiver seu registro indeferido ou cancelado, 

como no caso dos autos. Resta-nos delimitar a data em que restou definitiva a decisão de 

indeferimento do registro do candidato ARTUR JOSÉ GOMES FARIAS, e verificar se o prazo 

assinalado pela legislação eleitoral paras substituição foi devidamente obedecido. 

 

 

 



ARTUR JOSÉ GOMES FARIAS teve seu registro rejeitado pela justiça eleitoral ante a existência 

de diversas causas de inelegibilidade. A sentença que rejeitou o seu registro, cuja cópia se 

encontra nos autos, folhas 820 a 845, é dividida em capítulos de apreciação de mérito, onde 

se constatou, inicialmente, três causas de inelegibilidade decorrente da desaprovação de 

contas de gestão. Ficou estabelecido na sentença proferida em 05 de agosto de 2012: 

 

 

 

"RECONHEÇO incidir sobre o impugnado ARTUR JOSÉ GOMES FARIAS a causa de inelegibilidade 

prevista na alínea `g¿ do inciso I, artigo 1.º, da Lei Complementar n.°64/1990, por ter tido as 

prestações de contas relativas ao sua gestão como prefeito municipal de Guimarães, 

exercícios 2002, 2003 e 2004, reprovadas por diversas práticas de irregularidades insanáveis 

que se traduziam em atos dolosos de improbidade administrativa." 

 

 

 

Esta sentença foi objeto de embargos de declaração por parte da coligação "Unidos por 

Guimarães" , e antes da apreciação dos embargos ARTUR JOSÉ GOMES FARIAS aviou recurso. 

 

 

 

Ocorre que os embargos foram providos, com efeitos infringentes, para integrar à sentença 

embargada outras duas causas de inelegibilidade, anteriormente não apreciadas. Com isso o 

dispositivo da sentença passou a ser dividido em três partes: V-a, V-b, e V-c. Cada partição do 

dispositivo é independente da outra, constituindo-se em condenações individuais e com 

análise de mérito própria. Assim ficou estabelecido na sentença que deu provimento aos 

embargos: 

 

 

 

Página 60 

 

"Assim, julgo parcialmente procedentes os embargos, atribuindo efeitos modificativos, para 

que passe a integrar a sentença, como item V.b do dispositivo, a declaração de 

inelegibilidade do impugnado Artur José Gomes Farias, prevista na alínea `g¿ do inciso I, 

artigo 1.º, da Lei Complementar n.°64/1990, diante da eficácia plena da reprovação das 

contas pelo TCE/MA, referente ao exercício 2004, na forma determinada pelo artigo 31, §2º 

da Constituição Federal, uma vez que a prestação de contas não foi apreciada pela Câmara 

Municipal de Guimarães em tempo hábil" . 

 

 

 

Página 62 

 

"Assim, julgo parcialmente procedentes os embargos, atribuindo efeitos modificativos, para 

que passe a integrar a sentença, como item V.c do dispositivo, a declaração de 

inelegibilidade do impugnado Artur José Gomes Farias, prevista na alínea `g¿ do inciso I, 

artigo 1.º, da Lei Complementar n.°64/1990, diante da eficácia plena da reprovação das 

contas pelo TCE/MA, referente aos exercícios 2003 e 2004, no tocante a aplicação irregular 

de recursos dos convênios FUNDEF e PROEJA, consubstanciado em ato insanável de 

improbidade dolosa" . 

 

 

 



Mesmo devidamente intimado ARTUR JOSÉ GOMES FARIAS não apresentou recurso quanto às 

causas de inelegibilidade impostas na sentença que deu provimento aos embargos, com efeito 

infringente. Nem ao menos ratificou os termos do recurso prematuramente interposto. Com a 

falta de impugnação específica no recurso às causas de inelegibilidades reconhecidas na 

sentença que julgou os embargos, o seu conhecimento restou completamente prejudicado, 

pois mesmo que fosse dado provimento a este recurso, a parte inatacada da sentença não 

poderia ser objeto de apreciação por já se constituir em coisa julgada. 

 

 

 

Trata-se de caso de "preclusão máxima" , que se traduz na perda da oportunidade de se 

praticar um ato processual, porque a decisão a ser atacada se tornou coisa julgada, não 

cabendo mais recurso. Mesmo com a subida dos autos para apreciação do item V-a da 

sentença, é defeso ao tribunal ad quem apreciar os capítulos de mérito não recorridos. 

 

 

 

O chamado efeito translativo do recurso nada mais é do que uma decorrência natural do seu 

efeito devolutivo, razão pela qual o órgão ad quem só pode conhecer de ofício de 

determinadas matérias, na medida de sua vinculação a capítulo decisório atacado pelo 

recurso. O efeito devolutivo do recurso compreende todas as questões relativas às partes 

impugnadas da decisão, não alcançando a parte da sentença não impugnada. 

 

 

 

Quando, como no caso dos autos, a sentença é proferida em capítulos, a falta de recurso com 

impugnação específica de cada capítulo de apreciação de mérito provoca a formação gradual 

da coisa julgada, que nada mais é do que trânsito em julgado de cada capítulo não 

impugnado. 

 

 

 

Todo recurso é um pedido do reexame de uma decisão desfavorável, no plano do direito 

material ou processual. Dentro da sistemática dos recursos adotada no direito brasileiro, 

verifica-se que o órgão ad quem somente poderá julgar o que o recorrente houver impugnado 

nas suas razões. Esse pedido de nova decisão fixa os limites da devolutividade em qualquer 

recurso. Isso está devidamente descrito no caput do artigo 515 do Código de Processo Civil, ao 

estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada" . 

 

 

 

Sobre o tema valiosa e definitiva é a lição do professor Candido Rangel Dinamarco, em sua 

obra sobre o tema, que é, inclusive, leitura obrigatória a todos os operadores do direito: 

 

 

 

"O tema do recurso parcial sugere desde logo o dos limites da devolução operada pelo recurso 

interposto, quando ele não é integral. Essa limitação é regida principalmente pelo disposto no 

art. 515, caput, do Código de Processo Civil, verbis: `a apelação devolverá ao tribunal o 

conhecimento da matéria impugnada¿. Nesse texto, onde está matéria impugnada leia-se 

capítulos impugnados - e entender-se-á, como é natural, que o art. 515 declara devolvidos ao 

tribunal exclusivamente os capítulos de sentença que houverem sido objeto de impugnação, 

não se devolvendo os demais. (...) Os capítulos inatacados reputam-se cobertos pela 

preclusão adequada ao caso, (...) Se o capítulo irrecorrido fizer parte de uma sentença, a 



preclusão incidente sobre ele será a preclusio máxima, ou seja, a coisa julgada formal; se ele 

contiver um julgamento de mérito, seus efeitos ficarão também imunizados pela autoridade 

da coisa julgada material". 

 

 

 

¿Em qualquer dessas hipóteses a devolução operada pelo recurso parcial é limitada aos 

capítulos impugnado, não se reputando o tribunal investido de poderes para apreciar os 

capítulos omitidos pelo recorrente. É rigorosamente nula, por infração ao art. 515, caput, do 

Código de Processo Civil, e às normas sobre a coisa julgada contidas na Constituição Federal e 

no direito infraconstitucional, a decisão recursal que for além do que se houver recorrido" . 

 

 

 

Uma vez que o demandado não recorreu da parcela da sentença com conteúdo condenatório, 

o seu recurso, precocemente aviado, deixou de lhe ser aproveitável, uma vez que mesmo que 

tivesse o mérito apreciado e dado provimento pela reforma, permaneceriam inalteradas as 

declarações de inelegibilidade não recorridas.  

 

 

 

Diante disto o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão aplicou ao caso a previsão constante 

na súmula 418 do Superior Tribunal de Justiça, e não conheceu do recurso por estar em 

flagrante intempestividade precoce. Ao recorrente carecia interesse no manejo do recurso, 

uma vez que o resultado da sua apreciação não lhe aproveitaria em nada, diante da coisa 

julgada formal estabelecida sobre a parte não recorrida da sentença. 

 

 

 

Ressalto que ao apreciar negativamente a admissibilidade do recurso, por reconhecer a sua 

intempestividade, o Tribunal Regional Eleitoral está, por conseqüência lógica, reconhecendo 

o seu transito em julgado.  

 

 

 

Não há que se falar em inocorrência do transito em julgado da sentença por pender sobre ela 

recurso especial. Resta claro e evidente que dos capítulos da sentença integralizados pela 

decisão que julgou os embargos, com efeitos infringentes, jamais houve recurso. O recurso 

especial aviado pelo candidato substituído, folhas 870 a 882, não tem por objeto a sentença 

proferida pelo juízo da 30ª Zona Eleitoral que reconheceu a inelegibilidade de ARTUR JOSÉ 

GOMES FARIAS. Trata o recurso especial da decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral 

do Maranhão, em sede de embargos de declaração, aviado contra a decisão da Corte Eleitoral 

que não conheceu da apelação por intempestividade. 

 

 

 

Assim, uma vez que o candidato substituído não ofereceu recurso contra os a sentença 

integrativa dos embargos, as condenações impostas transitaram livremente em julgado em 20 

de agosto de 2012. Disso resta evidente que o prazo para substituição do candidato esgotou-

se em 30 de agosto de 2012, sendo a troca efetuada em 05 de outubro de 2012, 

extemporânea, acarretando na rejeição do registro. 

 

 

 



Ressalte-se que o pedido de renúncia a candidatura, feito por Artur Farias em 05 de outubro 

de 2012, já indeferida por decisão transitada em julgado, não tem o poder de devolver o 

prazo para substituição, já esgotado a mais de trinta dias. 

 

 

 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao registro de candidatura de NILCE DE 

JESUS FARIAS RIBEIRO, em face da intempestividade do pedido de substituição, que 

extrapolou o prazo de dez dias previsto na norma eleitoral, e por via de conseqüência 

INDEFIRO o seu pedido de registro para concorrer ao cargo de Prefeita Municipal de 

Guimarães nas eleições municipais de 2012. 

 

 

 

II - Da substituição em fraude ao eleitor:  

 

 

 

Conforme anteriormente explanado, a legislação eleitoral permite a substituição do candidato 

quando este for considerado inelegível, renunciar, falecer, ou tiver seu registro indeferido ou 

cancelado. 

 

 

 

Embora o permissivo legal tenha o claro objetivo de resguardar o direito dos candidatos e 

partidos políticos, que venham a ser enquadrados numa das situações de substituição sem a 

devida previsibilidade do impedimento para concorrer ao pleito eleitoral, o instituto tem tido 

sua aplicação distorcida nas ultimas eleições, por meio de manobras recheadas de má-fé, que 

infelizmente não tiveram a devida resposta do Poder Judiciário. 

 

 

 

A troca de candidatos às vésperas do pleito é um artifício comumente utilizado por indivíduos 

ímprobos, que conscientes da sua condição de inelegibilidade, mas detentores de grande 

curral eleitoral advindos de práticas espúrias de gestão da coisa pública se aproveitam da 

norma para se perpetuarem no poder através de familiares, ou "candidatos laranja" . O 

candidato inelegível passa por todo o período da campanha, fazendo crer ao eleitor que sua 

candidatura é válida, e após o período da campanha, a carga e lacre das urnas com a sua 

mídia, se fazem substituir por parentes sem mácula, fraudando os eleitores. 

 

 

 

ARTUR JOSÉ GOMES FARIAS teve seu registro de candidatura indeferido, mediante o 

reconhecimento de que praticara dezenas de atos insanáveis de improbidade administrativa, 

com prejuízo ao erário público, conforme sentença acostada a estes autos das folhas 820 a 

845. Posteriormente foi dado provimento a embargos declaratórios, com efeitos infringentes, 

para acrescer a sentença o reconhecimento da incidência de outras causas de inelegibilidade 

sobre o então candidato Arthur. 

 

 

 

A sentença integrativa dos embargos transitou livremente em julgado em 20 de agosto de 

2012. Ou seja, desde mês de agosto o candidato ARTUR JOSÉ GOMES FARIAS, assim como sua 

coligação, tinham total conhecimento da sua inaptidão legal para ser candidato ao governo 



municipal da cidade de Guimarães, e que tinha até o dia 30 de agosto para se fazer 

substituir.  

 

 

 

Contudo não foi esse o comportamento adotado pelo candidato substituído. ARTUR JOSÉ 

GOMES FARIAS permaneceu em campanha eleitoral fazendo crer ao eleitorado que estava com 

sua situação regular, e angariando simpatia dos eleitores a sua chapa. Na noite do dia 05 de 

outubro ARTUR FARIAS "renunciou" a sua candidatura, já indeferida por sentença transitada 

em julgado, e a coligação requereu o registro de sua irmã NILCE DE JESUS FARIAS, em 

substituição ao primeiro candidato. 

 

 

 

Houve clara má-fé dos candidatos, que obviamente pretenderam burlar os efeitos da lei da 

"ficha limpa" , apresentando um candidato inelegível ao eleitor, que obviamente seria, como 

foi, substituído por outro sem mácula, mas cujo nome e foto não aparece na urna eletrônica. 

 

 

 

ARTUR JOSÉ GOMES FARIAS e a coligação "A Força do Povo de Guimarães" se utilizaram da 

falta de vedação específica da norma eleitoral para promover o chamado "estelionato 

eleitoral" , angariando votos para uma pessoa sabidamente inelegível, e substituí-la as 

vésperas do início da votação, sem que houvesse tempo hábil para substituição dos nomes e 

fotos constantes do sistema da urna eletrônica. 

 

 

 

ARTUR FARIAS permaneceu em campanha, mesmo após o transito em julgado da sentença que 

indeferiu seu registro, convencendo o eleitor de Guimarães que era de fato candidato, e se 

fez substituir  

 

 

 

O eleitor compareceu as urnas e achou votar em ARTUR JOSÉ GOMES FARIAS, quando na 

verdade estava votando na sua irmã NILCE DE JESUS FARIAS. Houve clara fraude às eleições, 

que deve ser repudiada pela justiça eleitoral em atenção ao princípio democrático e à 

soberania popular. Devemos zelar pela primazia do direito constitucionalmente assegurado ao 

cidadão de voto direto, livre e consciente, que foi claramente aviltado, uma vez que a 

população de Guimarães foi levada a eleger candidato diverso do que acreditava estar 

votando. 

 

 

 

A situação se agrava quando verificamos que o candidato a prefeito considerado "ficha-suja" 

foi substituído por sua irmã, numa manobra para manter o poder político dentro de uma 

mesma família. A intenção de burlar a Lei da Ficha Limpa é óbvia.  

 

 

 

Não desconheço a existência de decisões em sentido contrário, de quem entende ser 

aceitável a substituição de candidatos inelegíveis a qualquer tempo, primando pela 

manutenção dos currais eleitorais e das nefastas oligarquias políticas que lançam o povo do 

Maranhão em situação de miséria, garantindo assim impunidade e a perpetuação de atos de 



corrupção. 

 

 

 

Mas o entendimento jurisprudencial caminha para uma severa mudança, que deverá promover 

uma ruptura com os padrões imorais e ímprobos que assolam o meio político e judicial. Não 

devemos permitir interpretações da lei, e aplicação de formalismos exagerados, como forma 

de promover o "acesso dos corruptos ao erário público". 

 

 

 

Nesse sentido é fundamental apontar a sentença proferida nos autos do RE n.°54440, pela 

323ª Zona Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, da lavra do Juiz Eleitoral 

Ricardo Augusto Ramos, que ao apreciar caso análogo ao deste processo indeferiu o registro 

do candidato substituto, cujos trechos transcrevo abaixo: 

 

 

 

"O candidato substituído, Edson Moura, protocolou sua renúncia às 18:11 horas do dia 

06/10/2012, 49 minutos antes do encerramento do expediente do Cartório Eleitoral. Na 

sequência, foi protocolado o requerimento de registro de candidatura (RRC), às 18:13 horas. 

 

 

 

Ocorre que a conduta do candidato substituído e, por consequência, do candidato substituto, 

incorreu em grave e perigoso abuso de direito, gerando grande insegurança jurídica no pleito 

municipal, o que deve ser, sim, tutelado pelo Poder Judiciário. 

 

 

 

Anoto, de passagem, que não se negará aqui a vigência do dispositivo legal que autoriza a 

substituição do candidato até a data do pleito (art. 67, § 1º da Res. TSE nº 23.373/2011) ou, 

literalmente, "a qualquer tempo antes do pleito" . Ou seja, seria possível que o candidato 

pleiteasse sua substituição até antes do início do pleito, vale dizer, até às 7:59 horas do dia 

da Eleição. 

 

 

 

No entanto, referida permissão deve ser observada à luz dos princípios norteadores do 

direito, em especial, os princípios da moralidade, da razoabilidade (por alguns denominado 

proporcionalidade ou proibição de excesso) e da liberdade do voto. E, também, à luz de 

importantes institutos jurídicos, a boa-fé objetiva e a vedação ao abuso de direito. 

 

 

 

O princípio da moralidade, na lição de José dos Santos Carvalho Filho, "impõe que o 

administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua 

conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas 

ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. Acrescentamos que tal 

forma de conduta deve existir não somente nas relações entre a Administração e os 

administrados em geral, como também internamente, ou seja, na relação entre a 

Administração e os agentes públicos que a integram" . (Manual de Direito Administrativo, 18ª 

edição, Lumen Juris Editora, 2007, p. 18). 

 



 

 

Nota-se que o princípio da moralidade deve atender a preceitos de ética e honestidade, sendo 

que tais postulados devem ser atendidos inclusive por aqueles que almejam ocupar um cargo 

público, especialmente para os postulantes a chefe do Poder Executivo. 

 

 

 

Alexandre de Moraes conceitua liberdade de voto no sentido de que "o cidadão é livre para a 

escolha do candidato, ou, se desejar, para anular seu voto ou votar em branco" (in Vicente 

Paulo e Marcelo Alexandrino, Direito Constitucional Descomplicado, 5ª edição, Ed. Método, 

2010, p. 258). 

 

(...) 

 

A respeito do abuso de direito, pode ser conceituado como o exercício de um direito 

subjetivo, ou de uma faculdade, que, embora inicialmente tutelado pela lei, extrapola os 

limites estabelecidos pelas regras de convivência em sociedade ou pelos mandamentos 

fundamentais da ordem jurídica, transgredindo a finalidade social para a qual foi inicialmente 

conferido ao seu titular. 

 

 

 

O Código Civil em vigor, que positivou o abuso de direito no artigo 187, é fundado nos 

princípios fundamentais da eticidade, da socialidade e da operabilidade, segundo seu 

idealizar Miguel Reale. 

 

 

 

O artigo 187 do CC/2002 dispõe: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes". 

 

(...) 

 

A doutrina mais moderna entende o abuso de direito como uma categoria autônoma, 

permeando por todas as áreas do direito, não restringindo apenas à categoria de modalidade 

de ato ilícito, como reflexos apenas na seara da responsabilidade civil. 

 

 

 

Acertada esta doutrina, perfeitamente aplicável ao caso dos autos. 

 

(...) 

 

Nessa ordem de idéias, considerado o abuso de direito como um instituto jurídico autônomo, 

cabe destacar que o artigo 187 do Código Civil de 2002 preconiza que comete abuso de direito 

aquele que "excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes" . 

 

 

 

A boa-fé mencionada no referido dispositivo legal é a de ordem objetiva, que difere a da 

subjetiva, esta considerada uma situação interna e psicológica da pessoa, assim como um 



estado de ignorância da pessoa. Já a boa-fé objetiva é delimitada pelo comportamento da 

pessoa. 

 

 

 

Mais uma vez utilizando as citações doutrinárias do magistrado Theodureto de Almeida 

Camargo Neto em sua tese, "Karina Nunes Fritz, que é Mestre em Direito Civil pela PUC-SP e 

doutoranda na Universidade de Erlangen-Nuernberg, Alemanha, entende que a boa-fé 

objetiva `é o mandamento primordial da lealdade, uma regra de conduta ética a ser 

observada por todos no tráfico jurídico" , enquanto que a boa-fé subjetiva ¿é o estado 

psicológico de crença do sujeito de agir conforme o direito¿ (cf. A boa-fé objetiva e sua 

incidência na fase negocial: um estudo comparado com base na doutrina alemã. In. v. 29, 

Revista de Direito Privado, RT, janeiro-março de 2007, ps. 235/236)" . 

 

 

 

Dessa maneira, comete abuso de direito aquele que age contrariamente aos postulados de 

eticidade e lealdade, indo contrariamente ao comportamento esperado e exigido de todos 

aqueles que se utilizam de um direito conferido por lei, mas excedem de forma manifesta os 

limites impostos pela boa-fé objetiva. 

 

 

 

Retornando ao caso dos autos, os candidatos substituído e substituto agiram em total 

dissonância dos princípios basilares do direito, quais sejam, a moralidade e a vedação ao 

abuso de direito. 

 

 

 

Com efeito, ao renunciar nos últimos minutos do dia anterior à Eleição Municipal de 2012, 

bem como o pedido de substituição também no fechar das portas da véspera do pleito, houve 

manifesto abuso de direito, em violação ao mais básico princípio de direito, a boa-fé 

objetiva, exigida de todos os integrantes de um Estado Democrático de Direito, em especial 

daqueles que almejam um cargo de chefia do Poder Executivo Municipal. 

 

 

 

Ora, com a conduta do impugnado e do substituído houve claro prejuízo ao eleitorado, o qual 

teve poucas horas para buscar informações a respeito do substituto, ora impugnado. 

 

(...) 

 

Nota-se que a vedação prevista na legislação não abre espaço para qualquer determinação em 

contrário, vale dizer, usar alto-falantes e amplificadores de som no dia da eleição configura 

crime. Dessa forma, a utilização de qualquer aparato de som, ainda que a pretexto de 

divulgar eventual substituição de candidatos é terminantemente vedado. 

 

(...) 

 

Liberdade de voto não significa o direito de o eleitor ser informado a respeitos dos 

candidatos, mas, como dito acima por Alexandre de Moraes, o direito do eleitor votar em 

quem quiser, sempre observando que dentro de sua liberdade não pode haver interferências 

externas, coação ou imposição, ainda mais no dia da eleição. 

 



(...) 

 

De toda forma, ainda que estejam disponíveis diversos meios de comunicação nos dias 

modernos, bem como ainda que este Juízo Eleitoral tenha empreendido esforços para 

comunicar os eleitores nas seções eleitorais, acerca da substituição, a conduta do impugnado 

e seu antecessor devem ser consideradas abusivas. 

 

(...) 

 

É dos autos que o candidato substituído divulgou até à véspera das eleições que era sim 

candidato e que permaneceria na disputa eleitoral, situação falaciosa e inverídica, pois a sua 

afirmação anterior não se concretizou de forma efetiva, devendo ser aplicado o conhecido e 

antigo postulado do direito venire contra factum proprium, pois houve notória contradição e 

incoerência entre o comportamento anterior e atual. 

 

 

 

A expressão "traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o 

comportamento anterior; há quebra da regra da boa-fé porque se volta contra as expectativas 

criadas - em todos, mas especialmente na parte contrária" (cf. AZEVEDO, Antonio Junqueira 

de. Interpretação do contrato pelo exame da vontade contratual. In. Estudos e pareceres de 

direito privado. São Paulo: Editora Saraiva, 2004, p. 167) . 

 

 

 

Theodureto de Almeida Camargo Neto afirmou que "na medida em que se funda na proteção 

da confiança, representa limitação do exercício de direitos subjetivos e, como tal, autêntica 

manifestação do princípio da boa-fé objetiva" . 

 

(...) 

 

As posturas tanto do renunciante, como do impugnado revelam nítida contradição, pois no 

mesmo dia havia informação de que um seria o candidato e na sequência veio a renúncia e a 

indicação de um substituto, motivo pelo qual há quebra da proteção à confiança e violação da 

boa-fé objetiva. E, ainda, gera notória insegurança jurídica na sociedade, o que deve ser 

amplamente vedado e coibido pela ordem jurídica vigente. 

 

(...) 

 

Ora, substituído e substituto tiveram longo tempo para decidirem a respeito do pedido de 

substituição, pelo menos desde o julgamento dos embargos declaratórios perante o E. 

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, pois era mais do que notório o fato de que não 

haveria tempo suficiente para que o C. Tribunal Superior Eleitoral julgasse seu recurso 

especial eleitoral, ainda mais porque da decisão caberia, ainda, recurso extraordinário ao C. 

Supremo Tribunal Federal. 

 

 

 

Portanto, a situação jurídica do candidato da Coligação "Sorria Paulínia" era mesmo incerto, 

por sua própria desídia, já que por meio de breve consulta ao andamento processual de seu 

recurso perante o E. TRE/SP nota-se que houve pedido de adiamento da sessão de julgamento 

por uma vez, tendo sido indeferido um segundo pedido pela D. Desembargadora Relatora. 

 

(...) 



 

Ao contrário, esta postura revela nítido caráter de enganar e ludibriar o Poder Judiciário, 

ainda mais porque tal fato foi expressamente mencionado na defesa destes autos, o que não 

pode ser admitido. A não ser que o recorrente entenda que seu caso é mais especial do que os 

outros, situação terminantemente vedada pelo princípio da isonomia. 

 

 

 

Nas palavras de Nelson Rosenvald, acima citado, o comportamento foi desleal, gerou grande 

desequilíbrio e atentou contra preceitos da boa-fé objetiva. Ademais, ainda que houvesse 

permissão para a pretendida substituição, o seu retardamento incorreu em grave abuso de 

direito, devendo ser repelido pelo Poder Judiciário. 

 

 

 

A respeito das consequências do abuso de direito no ordenamento jurídico pátrio, inegável 

que a conduta abusiva surte efeitos no campo da validade do ato jurídico e, ainda, pode gerar 

a ineficácia do ato. 

 

 

 

Humberto Theodoro Júnior afirma que sendo o abuso de direito "poderá operar efeitos, por 

exemplo, no campo das invalidades (nulidades e anulabilidades)" (Comentários ao novo código 

civil. 3ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, v. III, tomo II, p. 129). 

 

(...) 

 

Dessa forma, inegável que o presente pedido de substituição de registro de candidatura deve 

ser indeferido, em razão da demonstração de abuso de direito e violação aos postulados da 

boa-fé objetiva. Ademais, há grave comprometimento da moralidade e do princípio da 

razoabilidade. 

 

 

 

A respeito do acolhimento da ocorrência de abuso de direito, confira-se: 

 

 

 

"Recurso Eleitoral. Registro de Candidatura. Eleições 2008. Impugnação. Procedência. 

Indeferimento. Possibilidade de partido ou coligação substituir candidato que renunciar, após 

o termo final do registro de candidatura, conforme preceitua os arts. 13 da Lei n. 9.504/97 e 

64 da Resolução n. 22.717/2008/TSE. Porém, a análise da norma jurídica é amparada pelo 

princípio da moralidade. Verificação de que a substituição ocorreu de forma abusiva de 

direito, nos termos do art. 187 do Código Civil. A renúncia do recorrente ocorreu na tentativa 

de enganar o Poder Judiciário por meios ilícitos. Recurso a que se nega provimento" (RECURSO 

ELEITORAL nº 6085 - divisa alegre/MG, Acórdão nº 5142 de 28/11/2008, Relator(a) SÍLVIO DE 

ANDRADE ABREU JÚNIOR, Relator(a) designado(a) MAURÍCIO TORRES SOARES, Publicação: 

PSESS - Publicado em Sessão, Volume 16:55, Data 28/11/2008)" . 

 

 

 

Artigo 23 da Lei Complementar nº 64/1990 prevê: "O Tribunal formará sua convicção pela 

livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, 

atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, 



mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral" . 

 

(...) 

 

Portanto, da prova reunida nos autos, bem como as circunstâncias que permeiam os fatos 

narrados, é possível concluir que houve abuso de direito tanto do candidato substituído, 

quanto do substituto, devendo ser considerados nulos os atos de renúncia e pedido 

substituição, sendo indeferido o registro de candidatura do impugnado. 

 

 

 

Por fim, esclareça-se que nos termos do artigo 50, caput, da Resolução nº 23.373/2011 do 

TSE, de rigor o julgamento conjunto das candidaturas dos candidatos a Prefeito e Vice-

Prefeito, com análise individualizada de cada um dos candidatos, visando o deferimento do 

registro da chapa. 

 

(...) 

 

No entanto, na hipótese das eleições majoritárias vigora a indivisibilidade da chapa, vale 

dizer, basta que um dos candidatos (a Prefeito ou Vice-Prefeito) não esteja apto a concorrer 

às eleições para o registro da chapa seja indeferido, motivo pelo qual deve ser indeferido o 

registro de candidatura do candidato Edson Moura Júnior e, por consequência, da coligação a 

qual pertence. 

 

 

 

Diante do exposto, e por todos estes fundamentos, julgo PROCEDENTES as impugnações e 

INDEFIRO o registro do candidato EDSON MOURA JÚNIOR, da coligação "Sorria Paulínia" (PRB / 

PDT / PTB / PMDB / PSC / PSDC / PHS / PTC / PV / PSD), declarando nulos os atos de 

renúncia, de substituição de candidatura e, por consequência, todos os votos atribuídos ao 

impugnado nas Eleições Municipais de 2012, ressalvada a regularidade da candidatura do 

candidato a Vice-Prefeito FRANCISCO ALMEIDA BONAVITA BARROS, o qual atendeu às 

condições de elegibilidade e ausência de inelegibilidade." (grifos nossos) 

 

 

 

Como se depreende da leitura da sentença acima transcrita, trata-se de caso praticamente 

idêntico ao de Guimarães, pelo que aduzo os mesmos fundamentos lá expostos, além dos 

anteriormente apontados, para basear esta decisão  

 

 

 

Não se trata de caso isolado. Diversas sentenças em casos iguais ao destes autos, e da 

sentença acima transcrita, tem sido proferidas no Brasil. Ao julgar a matéria, em grau de 

recurso, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo comungou do entendimento, e rejeitou o 

pedido de reforma da decisão que indeferiu o registro de candidato que pretendia substituir 

um outro sabidamente inelegível.  

 

 

 

RECURSO ELEITORAL. RENÚNCIA DE CANDIDATURA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO COM 

FUNDAMENTO NO ART. 13 DA LEI Nº 9.504/97. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE. PRAZO RAZOÁVEL QUE POSSIBILITE O CONHECIMENTO DOS ELEITORES. 

RECURSO DESPROVIDO. O pedido de renúncia e substituição a menos de 12 horas antes do 



pleito é inválido, na medida em que ofende o princípio constitucional da soberania popular, 

que exige o pleno conhecimento dos eleitores para o válido exercício do direito ao voto. O 

sistema jurídico na pode permitir manobra política com o intuito de induzir o eleitor a erro 

pela ausência da devida informação, que inerente ao direito eleitoral. O ato de burla à lei foi 

perpetrado na calada da noite ofende o Estado Democrático e Social de Direito e os princípios 

de regência do Microssistema Eleitoral. (TRESP, RECURSO-ELEITORAL N° 586-

68.2012.6.26.0330, Relator Paulo Hamilton, Data: 30.10.2012). 

 

 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o registro de candidatura de NILCE DE JESUS FARIAS RIBEIRO para 

concorrer ao cargo de Prefeita Municipal de Guimarães nas eleições municipais de 2012, em 

face do reconhecimento de ilicitude da substituição efetuada em abuso de direito e eivada de 

má-fé por se demonstrar fraude ao eleitor e burla a LC n.º135/2010, declarando nulos os atos 

de renúncia e substituição de candidatura, e todos os votos atribuídos a candidata substituta 

nas Eleições Municipais de 2012. 

 

Por se tratar de pedido de registro para eleições majoritárias, em atenção ao princípio de 

indivisibilidade da chapa, onde a inaptidão de um dos candidatos a concorrer às eleições 

provoca o indeferimento integral da chapa, INDEFIRO o registro de candidatura do candidato 

a vice-prefeito DIEGO LEITE BARROS. 

 

 

 

Em atenção a previsão constante no artigo 168 da resolução n.°23.372 do Tribunal Superior 

Eleitoral, determino a suspensão da diplomação dos candidatos NILCE DE JESUS FARIAS 

RIBEIRO e DIEGO LEITE BARROS, inicialmente prevista para o dia 19 de dezembro, devendo os 

diplomas já expedidos ser recolhidos e inutilizados. 

 

 

 

Cópia da presente sentença deve ser juntada aos autos do processo nº753-59/2012.  

 

 

 

Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público Eleitoral. 

 

 

 

Cumpra-se. 

 

 

 

Guimarães, 13 de dezembro de 2012. 

 


