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Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

#-PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

(REQUERENTE)

EDER FABIANO BORGES ADAO (REQUERIDO) VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)

FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

64259
813

20/12/2020 17:35 Petição Inicial Petição Inicial

64259
814

20/12/2020 17:35 INICIAL RCED Eder Borges Petição Inicial Anexa

64259
815

20/12/2020 17:35 certidão Outros documentos

64259
816

20/12/2020 17:35 Noticia de Fato Outros documentos

64964
711

21/12/2020 16:05 Certidão Certidão

64964
724

21/12/2020 17:40 Despacho Despacho

65185
015

22/12/2020 14:16 Certidão Certidão

73712
194

20/01/2021 10:36 Contestação Contestação

73712
199

20/01/2021 10:36 SK Defesa Eder Fabiano Borges Adão RCED MP Petição

73712
200

20/01/2021 10:36 procuração Eder Fabiano Borges Adão RCED Procuração

74134
440

21/01/2021 14:43 Certidão Certidão



 

MM. Juiz

 
Segue, em anexo, Recurso contra a Expedição de Diploma.

 
Curitiba, 20 de dezembro de 2020.

 
Janaina Bruel Marques

Promotora Eleitoral
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 2ª ZONA ELEITORAL DO PARANÁ – 

CURITIBA/PR. 

 

 

Recurso Contra Expedição de Diploma 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através da Promotora 

Eleitoral adiante firmada, inconformada com o ato desse Juízo, consistente na 

expedição de diploma a EDER FABIANO BORGES ADÃO, eleito VEREADOR pelo 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, com fulcro no artigo 262, caput, do Código Eleitoral, apresentar 

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA, requerendo que seja o mesmo 

recebido, para posterior remessa ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Curitiba, 18 de dezembro de 2020. 

 

 

JANAINA BRUEL MARQUES 

Promotora Eleitoral da 2ª Zona Eleitoral
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Colendo Tribunal Regional Eleitoral 

Douto Procurador Regional Eleitoral 

Senhor Relator 

 

 

 

1.  Dos Fatos e fundamentos: 

 

 

O recorrido EDER FABIANO BORGES ADÃO, eleito ao cargo de 

Vereador do Município de Curitiba/PR, teve o seu pedido de registro de 

candidatura deferido pelo Juízo da 2ª Zona Eleitoral do Paraná no Processo de 

Requerimento de Registro de Candidatura nº 0600363-78.2020.6.16.0002. 

 

Para instruir seu pedido de registro de candidatura, o recorrido 

EDER apresentou certidão emitida pela 4º Zona Eleitoral para comprovar sua 

quitação eleitoral (doc. em anexo). A certidão tem o seguinte teor: 
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Não obstante, por ocasião da análise quanto ao 

preenchimento das condições de elegibilidade, o Cartório da 2ª Zona Eleitoral 

prestou informação, na forma determinada no art. 35 da Resolução TSE nº 

23.609/2019, asseverando, equivocadamente, que o candidato havia SIM 

comprovado a quitação eleitoral, apenas com a seguinte observação: 

 

 “IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Cod.: 230 Motivo: 1 Data: 

02/10/2016 Informações obtidas da base de dados do Cadastro Eleitoral 

em: 26/09/2020 09:35:28 juntou certidão explicativa da 4ª Zona Eleitoral” 
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Em decorrência da equivocada informação do cartório, o 

Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento e o MM. Juiz Eleitoral 

deferiu o pedido de registro de candidatura do recorrido EDER FASBIANO BORGES 

ADÃO. 

 

Ocorre que, após transitada em julgado a sentença deferindo 

sua candidatura e tendo sido eleito o recorrido, foi recebida pelo Ministério 

Público Eleitoral atuante perante a 174ª Zona Eleitoral de Curitiba uma 

representação protocolada por Rodrigo Cortes Reis, relatando suposta fraude na 

obtenção de certidão de quitação eleitoral do candidato Eder Fabiano Borges 

Adão. 

 

Visando analisar a representação, o Ministério Público Eleitoral 

instaurou a Notícia de Fato nº MPPR 0046.20.174081-1 (doc. em anexo). Após 

diligências efetivadas no bojo de referido procedimento, concluiu-se pela 

inocorrência de fraude na certidão expedida, tendo, em verdade, ocorrido falha 

na interpretação sobre seu conteúdo. 

 

Confiram-se, a esse respeito, os esclarecimentos prestados 

pela Chefe de Cartório da 4ª Zona Eleitoral: 
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O candidato Eder Borges, como se vê, não se encontra quite 

perante a Justiça Eleitoral em razão de suas contas, referentes à sua candidatura 

ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2016, terem sido julgadas como 

não prestadas. A pretensão do recorrido ao ingressar com pedido nos autos nº 14-

89.2017.6.16.0177 – e essa é a correta interpretação a ser dada à certidão 

explicativa da 4º Zona Eleitoral – era afastar a incidência da parte final do inciso I 

do art. 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015, isto é, a permanência do impedimento 

de o candidato receber certidão de quitação eleitoral até o momento em que 

venha prestar as contas. 

 

Dito de outro modo, a não prestação oportuna das contas 

induz, como efeito, a impossibilidade de obtenção de certidão de quitação 
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eleitoral até, no mínimo, o final da legislatura do cargo para o qual concorreu. 

Esse impedimento, porém, pode se estender por lapso temporal indeterminado 

enquanto o candidato não suprir a falta, conforme, inclusive, art. 29 da Lei nº 

9.504/95, reprisado no art. 75 da mesma Resolução (“A inobservância do prazo 

para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos 

eleitos enquanto perdurar a omissão”). 

 

Assim, tendo o recorrido apresentado extemporaneamente 

suas contas relativas à campanha eleitoral realizada nas Eleições de 2016, tornou-

se legalmente impedido de candidatar-se no período de janeiro de 2017 a 31 de 

dezembro de 2020. Apenas a partir de 2021 é poderá ser considerado quite 

perante a Justiça Eleitoral. 

 

 

ELEIÇÕES 2018. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDA-

TURA. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO RE-

GISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITO-

RAL. CONTAS DE CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS. 

DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA PRODUÇÃO DE PRO-

VAS. ALEGAÇÕES FINAIS. FACULTATIVIDADE, IN CASU. MATÉ-

RIA DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DO 

PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROCEDÊNCIA 

DA AIRC. INDEFERIMENTO DO RRC. 

1. Na linha da jurisprudência do E. TSE, Em observância do 

princípio da economia processual, é permitido ao juiz eleito-

ral, nas ações de impugnação ao registro de candidatura, e 
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passada a fase de contestação, decidir, de pronto, a ação, 

desde que se trate apenas de matéria de direito. Prece-

dente: (AgReg-Respe nº 28623. Rel. MIN. HENRIQUE NEVES DA 

SILVA. Acórdão PSESS de 28/11/2016). 

2. In casu, o Requerente pretende registrar candidatura ao 

cargo de Deputado Estadual para concorrer ao pleito de 

2018. No entanto, ao participar das Eleições de 2014, teve 

suas contas de campanha julgadas por esta Corte como não 

prestadas, com trânsito em julgado, estando atualmente sem 

quitação eleitoral. 

3. Deveras, a legislação eleitoral exige que o postulante a 

cargo eletivo esteja em dia com suas obrigações perante a 

Justiça Eleitoral. Inteligência do art. 11, § 1º, da Lei nº 

9.504/1997 e art. 29, § 1º, da Resolução TSE nº 23.548/2017. 

4. A não apresentação de contas de campanha impede o 

candidato de obter certidão de quitação eleitoral durante o 

curso do mandato para o qual concorreu, nos termos do ver-

bete nº 42 da Súmula do E. TSE. 

5. In casu, a recente apresentação de documentos que fa-

zem referência às contas de campanha de 2014 não tem o 

condão de restituir o jus honorum ao Impugnado, vez que os 

efeitos do julgamento de contas não prestadas persistem até 

o final da legislatura para a qual concorreu (2015/2018). Ex vi, 

art. 54, § 1º, da Resolução TSE nº 23.406/2014. 

6. PROCEDÊNCIA da Ação de Impugnação e, por via de con-

sequência, INDEFERIMENTO do registro de candidatura. 
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(TRE-MA - RCAND: 060053210 SÃO LUÍS - MA, Relator: EDU-

ARDO JOSÉ LEAL MOREIRA, Data de Julgamento: 13/09/2018, 

Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 

13/09/2018) 

 

 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RE-

GISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL. 

AUSÊNCIA. CONTAS DE CAMPANHA NÃO PRESTADAS. 

A conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, ao manter o inde-

ferimento do registro do candidato, está em consonância 

com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido 

de que a apresentação das contas de campanha após o 

trânsito em julgado da decisão que as julgou não prestadas 

não afasta a ausência da condição de elegibilidade referente 

à quitação eleitoral, pois a apresentação somente será consi-

derada no final da legislatura, para a regularização do cadas-

tro eleitoral. 

A Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que "a deci-

são que julga não prestadas as contas de campanha impede 

o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante 

o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efei-

tos, após esse período, até a efetiva apresentação das con-

tas" 

Agravo regimental a que se nega provimento. 
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(TSE - AgR-REspe 459-96, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS 

em 18.10.2016.) 

 

 

Nesse particular, é importante destacar que o pleno exercício 

dos direitos políticos figura como uma das condições de elegibilidade de 

fundamento constitucional, como se percebe a partir da leitura do Art. 14, § 3º da 

Constituição Federal: 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio uni-

versal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para to-

dos, e, nos termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. 

(...) 

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 

I - a nacionalidade brasileira; 

II - o pleno exercício dos direitos políticos; 

III - o alistamento eleitoral; 

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 

V - a filiação partidária; 

VI - a idade mínima de: 

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da 

República e Senador; 
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b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado 

e do Distrito Federal; 

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Esta-

dual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador. 

 

 

Além de constituir óbice à diplomação do candidato eleito 

(Lei n.º 9.504/97, art. 29, § 2º), a não prestação das contas de campanha implica 

descumprimento de obrigação político-eleitoral a todos imposta (hipótese de 

suspensão de direitos políticos na forma do art. 15, da CF). Portanto, a diplomação 

de candidato, cujas contas de campanha não foram prestadas no pleito anterior, 

contrariaria diretamente o texto constitucional. 

 

Justamente, por se tratar de matéria constitucional, o caso 

apresentado em tela é passível de Recurso Contra a Expedição de Diploma, não 

estando a causa de pedir do presente recurso atingida pela preclusão temporal, 

tendo em vista a observância aos requisitos previstos no Art. 262 do Código 

Eleitoral, quais sejam, a natureza constitucional da causa e a falta de condição 

de elegibilidade. Nesse sentido, menciona-se o seguinte precedente 

jurisprudencial: 

 

Recurso contra expedição de diploma. Eleições de 2016. Su-

plente de vereador. Alegação de falta de condição de elegi-

bilidade. Revogação, após o pleito, da liminar que autorizou a 

expedição de certidão de quitação eleitoral. Possibilidade de 
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conhecimento em sede de RCED. Preclusão temporal. Não 

submissão. Procedência do pedido. 

1. Julga-se procedente pedido de cassação de diploma, 

quando se verifica que o recorrido não mais se encontra em 

pleno gozo dos seus direitos políticos, devido à revogação da 

liminar que determinou a expedição de certidão de quitação 

eleitoral em seu favor, ainda que a decisão revogatória tenha 

sido exarada após o transcurso do pleito; 

2. Não há que se falar em preclusão para arguição de falta de 

condições de elegibilidade, uma vez que estas possuem ma-

triz constitucional, somente sendo reguladas pela lei ordinária 

quanto aos aspectos formais; 

3. Pedido julgado procedente. 

(RECURSO CONTRA EXPEDICAO DE DIPLOMA n 2573, ACÓR-

DÃO n 914 de 13/09/2017, Relator (PAULO ROBERTO LYRIO PI-

MENTA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 

18/09/2017) 

 

Portanto, estão preenchidas as condições e os pressupostos 

processuais pertinentes ao presente recurso, a fim de desconstituir o diploma do 

candidato, aqui recorrido, de acordo com a hipótese descrita no artigo 262, 

caput, do Código Eleitoral. 

3. Do Pedido 

 

a) seja o recorrido intimado a fim de apresentar as  

contrarrazões, se assim o desejar; 
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b) seja o presente recurso conhecido e provido para cassar o 

diploma de VEREADOR conferido ao recorrido EDER FABIANO BORGES ADÃO; 

 

c) sejam juntados a este recurso os documentos anexos 

(certidão de não quitação eleitoral) que demonstram a ausência de condição 

de elegibilidade do recorrido Eder Fabiano Borges Adão, bem como a cópia da 

NF MPPR 0046.20.187838-9; 

 

d) por último, requer, caso seja necessário, provar o alegado 

por todos os meios de provas admitidos em direito. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Curitiba, 18 de dezembro de 2020. 

 

 

 

JANAINA BRUEL MARQUES 

Promotora Eleitoral da 2ª Zona Eleitoral 
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CURITIBA - 174ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE CURITIBA

Notícia de Fato nº MPPR-0046.20.174081-1

DATA DO RECEBIMENTO: 18/11/2020

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: ANGELA DOMINGOS CALIXTO

PRESIDENTE(S) ATUAL(IS) : ANGELA DOMINGOS CALIXTO

MUNICÍPIO: CURITIBA

REPRESENTANTE(S): RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS

REPRESENTADO(S): EDER FABIANO BORGES ADÃO

INTERESSADO(S): 

ÁREA(S) DE ATUAÇÃO: ELEITORAL

PALAVRA(S)-CHAVE: CRIMES ELEITORAIS

DESCRIÇÃO DO FATO: Averiguar notícia de suposta fraude na obtenção de certidão de
quitação eleitoral por candidato eleito ao cargo de vereador no município de Curitiba,
no pleito de 2020

0046201740811

Certifico  que  registrei  estes  autos  no  Sistema  de  Registro,  Acompanhamento  e
Organização - PRO-MP, assim como procedi à devida autuação. Eu, HARUMY DE FATIMA
MAEDA, ASSESSOR PROMOTOR DAS-5, assino.

CURITIBA, 18 de Novembro de 2020.

____________________________________________
HARUMY DE FATIMA MAEDA

ASSESSOR PROMOTOR DAS-5
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA – PR

REPRESENTANTE: Rodrigo Côrtes Reis

REPRESENTADO: Eder Fabiano Borges Adão

DESCRIÇÃO DOS FATOS:  Averiguar notícia de suposta fraude na obtenção de certidão 
de quitação eleitoral por candidato eleito ao cargo de vereador no município de Curitiba, 
no pleito de 2020

PROMOÇÃO MINISTERIAL

I. Trata-se de denúncia registrada no canal de atendimento do 
Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  “Fale  com a  Coordenadoria  das  Promotorias 
Eleitorais”, pela qual o noticiante Rodrigo Côrtes Reis  relata suposta fraude na obtenção 
de certidão de quitação eleitoral, por parte do candidato Eder Fabiano Borges Adão, eleito 
para o cargo de vereador no município de Curitiba nas eleições de 2020, consignando-se o 
seguinte:

“Assunto
Fraude em documento de candidato eleito

Localidade
Curitiba

Comentários:
Bom dia.  O  candidato  eleito  pelo  PSD  de  Curitiba  pode  ter  
apresentado  documento  fraudado  de  quitação  eleitoral.  O  
Candidato eleito Eder Borges estava inelegível para esta eleição  
conforme sentença  do próprio  TRE -  PR porém conseguiu o  
documento  de  quitação  eleitoral  de  forma  fraudulenta  
conforme  relatos  de  seus  próprios  assessores.  Gostaria  de  
requerer  acesso  ao  documento  de  quitação  eleitoral  do  
candidato. Caso confirme seus votos seriam anulados. Contra  
fraudes nas eleições”. 

Por ocasião da denúncia, não houve a juntada de documentos. 
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A seguir, a Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais 
encaminhou tais informações a esta Promotora de Justiça Eleitoral para análise.

É o breve relato. Passa-se à manifestação.

II.  De  acordo  com  as  informações  do  noticiante,  a  conduta 
narrada pode configurar, em tese, prática dos seguintes crimes eleitorais:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que 
dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o 
documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 
dias-multa se o documento é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário 
público  e  comete  o  crime  prevalecendo-se  do  cargo  ou  se  a 
falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é 
agravada.

Art.  353.  Fazer  uso  de  qualquer  dos  documentos  falsificados  ou 
alterados, a que se referem os artigos. 348 a 352:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Art. 354. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento público 
ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Embora a denúncia não tenha sido instruída com documentos, 
as informações pertinentes ao candidato Eder Fabiano Borges Adão, nome de urna Eder 
Borges, são públicas e estão disponíveis para consulta na internet, junto aos sistemas da 
Justiça Eleitoral, bem como do Ministério Público.

Em consulta ao sítio de Divulgação de Candidaturas e Contas 
Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral1, verifica-se que o Requerimento de Registro de 
Candidatura – RRC de Eder Fabiano Borges Adão, nome de urna Eder Borges, foi autuado 
sob o  nº  0600363-78.2020.6.16.0002 e  tramitou perante  o  Juízo  da  2ª  Zona Eleitoral  de 
Curitiba.

1 Disponível em: 
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/75353/160001175305/eleicoes
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Na ocasião,  o  candidato  apresentou  os  documentos  exigidos 
pela  legislação  e  o  Ministério  Público  Eleitoral  manifestou-se  favoravelmente  ao 
deferimento do pedido. Publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação, de modo 
que, em 20 de outubro de 2020, foi deferido o pedido de registro de candidatura de EDER 
FABIANO BORGES ADÃO, sob número 55538 com a seguinte opção de nome:  EDER 
BORGES. Por fim, a sentença transitou em julgado em 26/10/2020.

Ocorre que o denunciante aponta possível fraude na obtenção 
de certidão de quitação eleitoral pelo nominado candidato.

Neste  ponto,  tem-se  que  para  fins  de  comprovar  a  quitação 
eleitoral,  o candidato apresentou certidão emitida pela 004ª Zona Eleitoral de Curitiba, 
conforme ID 16085180:

Num. 64259816 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: JANAINA BRUEL MARQUES - 20/12/2020 17:22:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20122017223390900000061932963
Número do documento: 20122017223390900000061932963



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA – PR

A seguir, nos autos de RRC, o cartório da 002ª Zona Eleitoral prestou a 

informação na forma determinada no artigo 35 da Resolução nº 23.609/2019 (ID 17955398), 

contendo a seguinte observação em relação à quitação eleitoral:

DOCUMENTO  COMPROVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

Quitação eleitoral Sim IRREGULARIDADE  NA 
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS 
Cod.:  230  Motivo:  1  Data: 
02/10/2016  Informações 
obtidas  da  base  de  dados  do 
Cadastro  Eleitoral  em: 
26/09/2020  09:35:28  juntou 
certidão explicativa da 4ª Zona 
Eleitoral 

Ao que  tudo  indica,  houve  um erro  do  cartório  da  2ª  Zona 
Eleitoral ao certificar a regularidade da quitação eleitoral, uma vez que a certidão emitida 
pela  Chefe  de  Cartório  da 004ª  Zona Eleitoral  de  Curitiba informa que o eleitor  Eder 
Fabiano  Borges  Adão  NÃO  ESTÁ  QUITE  com  a  Justiça  Eleitoral,  em  razão  de 
Irregularidade na Prestação de Conta – Autos de Prestação de Contas 55-90.2016.6.16.0177.

E a certidão da 004ª ZE continua: “CERTIFICA, outrossim, que 
mediante autos de Petição nº 14-89.2017.6.16.0177 o eleitor requereu a regularização da sua 
prestação de contas, afastando portanto a incidência da parte final do inciso I do caput do 
art 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015”.

Ora,  o  artigo  73,  inciso  I,  da  Resolução  TSE  nº  23.463/2015 
preceitua o seguinte:

Art.  73.  A  decisão  que  julgar  as  contas  eleitorais  como  não 
prestadas acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação 
eleitoral  até  o  final  da  legislatura,  persistindo  os  efeitos  da 
restrição  após  esse  período  até  a  efetiva  apresentação  das 
contas;
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Impende  esclarecer,  nesse  ponto,  que  a  não  prestação  das 

contas de campanha, além de constituir óbice à diplomação do candidato eleito (Lei n.º 

9.504/97, art. 29, § 2º), implica em descumprimento de obrigação político-eleitoral a todos 

imposta  (hipótese  de  suspensão  de  direitos  políticos  na  forma  do  art.  15,  da  CF), 

impedindo a obtenção da quitação eleitoral pelo menos nos 04 (quatro) anos do mandato 

disputado, e para além desse prazo, até que as contas sejam prestadas, tudo por força do 

disposto no art.  73,  I,  da Resolução TSE n.º  23.463/2015,  que veio a  consolidar  o que 

preconizam as Resoluções n.º 21.823/2004, 21.848/2004, 22.715/2008 e 23.376/2012 todas 

do TSE.

Assim sendo,  se o  noticiado não cumpriu obrigação eleitoral 

imposta a todos os candidatos, consistente em prestar as contas relativas à sua campanha 

eleitoral  do  ano  de  2016,  incorreu  em  ausência  de  quitação  eleitoral,  pelo  menos,  no 

período  de  01-janeiro-2017  a  31-dezembro-2020, ainda  que  já  tenha  regularizado  a 

situação.

Inclusive,  a  ausência  de  quitação  eleitoral  do  noticiado,  em 
razão da não prestação de contas, pode ser corroborada pelos seguintes documentos (em 
anexo):

-  relatório  emitido pelo  Sistema de Informações  de Contas  – 
SICO da Justiça Eleitoral, n sentido de que EDER FABIANO BORGES ADÂO tendo sido 
candidato ao cargo de Vereador nas eleições municipais de 2016 – não apresentou suas 
contas de campanha à Justiça Eleitoral, nem mesmo após regular notificação para que o 
fizesse no prazo de 72 horas, sendo julgadas como não prestadas, em decisão definitiva da 
Justiça Eleitoral, com trânsito em julgado em 16/03/2017; (cf. anexo);

-  relatório  de  conhecimento  nº  041458/2020  do  Sisconta 
Eleitoral do Ministério Público Eleitoral, aponta a irregularidade na prestação de contas, 
ante a não prestação de contas (mandato de 4 anos), data do julgamento em 02/10/2016;

- decisão no processo nº 0000055-90.2016.6.16.0177 – Prestação 
de Contas: “Posto isso, acolho o parecer ministerial e com fundamento no artigo 68, inciso 
IV, alínea `a’, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo como NÃO PRESTADAS as contas 
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do(a)  candidato(a)  ao cargo de vereador(a),  pelo  PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC, 
Sr(a). EDER FABIANO BORGES ADÃO. Proceda-se o registro junto ao Cadastro Nacional 
de  Eleitores,  no  histórico  da  inscrição  eleitoral  do(a)candidato(a)  do  impedimento  de 
obtenção de quitação eleitoral até o final da legislatura, nos termos do art. 73, I da mesma 
Resolução”;

- decisão na petição nº 0000014-89.2017.6.16.0177: “ Do exposto, 
acolho  o  parecer  da  ilustre  representante  do  Ministério  Público  Eleitoral  e  com 
fundamento  no  artigo  73,  inciso  I,  da  Resolução  TSE  nº  23.463/2015,  determino  o 
lançamento do ASE específico na base de dados do candidato ao cargo de vereador, EDER 
FABIANO  BORGES ADÃO,  pelo  PARTIDO SOCIAL  CRISTÃO  -  PSC,  para  efeito  da 
regularização de sua situação eleitoral após o término da legislatura.”;

-  decisão  de  indeferimento  pelo  TRE/PR,  do  mandado  de 
segurança nº 0600140-05.2018.6.16.0000.

Vale registrar que a emissão de certidão de quitação eleitoral 
junto ao sítio do Tribunal Superior Eleitoral encontra-se suspensa até o dia 22/11/2020.

Portanto, inexiste qualquer informação sobre eventual reforma 
na decisão que julgou as contas de Eder Fabiano Borges Adão como não prestadas, bem 
como das consequências quanto ao  impedimento de obtenção de quitação eleitoral até o 
final da legislatura para o qual concorreu.

Deste  modo,  faz-se  necessária  a  realização  de  diligências 
preliminares, objetivando a correta elucidação dos fatos noticiados e, posterior, adoção das 
medidas cabíveis, em sendo o caso.

III. Neste contexto, determina-se à Secretaria:

a)  cadastre  o  expediente  em  tela  junto  ao  sistema  PROMP, 
como Notícia de Fato, observando-se os seguintes dados:

Representante: Rodrigo Côrtes Reis
Representado: Eder Fabiano Borges Adão
Descrição  dos  Fatos:  Averiguar  notícia  de  suposta  fraude na 
obtenção de certidão de quitação eleitoral por candidato eleito 
ao cargo de vereador no município de Curitiba,  no pleito de 
2020
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Área de Atuação Principal: Eleitoral
Palavra-Chave: Crimes Eleitorais
Tramitação prioritária: Sim
Sigilo das Informações: Não

b)  Oficie-se  à  Chefe  de  Cartório  da  004ª  Zona  Eleitoral  de 
Curitiba, com cópia integral do presente encartado, solicitando que, no prazo de 05 dias, 
preste informações circunstanciadas a respeito da certidão emitida em 18/09/2020, em 
nome do eleitor Eder Fabiano Borges Adão, em razão da notícia de suposta fraude na 
obtenção do referido documento;

c) Oficie-se ao Cartório da 002ª Zona Eleitoral de Curitiba, com 
cópia  integral  do  presente  encartado,  solicitando  que,  no  prazo  de  05  dias,  preste 
informações:

I  –  sobre  a  certidão  referente  a  Eder  Fabiano  Borges  Adão, 
juntada ao ID  17955398, dos autos de Rcand nº 0600363-78.2020.6.16.0002, notadamente 
com relação à regularidade da quitação eleitoral do nominado candidato;

II  –  se  a  informação  sobre  a  quitação eleitoral  foi  amparada 
apenas na certidão emitida pelo cartório da 004ª Zona Eleitoral, ou em outro documento, 
especificando-se a esse respeito;  

III – se, eventualmente, houve reforma da decisão que julgou 
não prestadas as contas de Eder Fabiano Borges Adão, nos autos de prestação de contas nº 
0000055-90.2016.6.16.0177;

IV  –  demais  considerações  que  julgar  pertinentes  ao 
esclarecimento dos fatos.

d)  Oficie-se  à  Coordenadoria  das  Promotorias  de  Justiça 
Eleitorais do MPPR, via e-mail eleitoral@mppr.mp.br, cientificando-lhe que, em atenção à 
denúncia registrada pelo noticiante Rodrigo Côrtes Reis, no canal de atendimento “Fale 
com a  Coordenadoria  das  Promotorias  Eleitorais”,  foi  instaurada  por  esta  Promotoria 
Eleitoral da 174ª Zona Eleitoral, a presente Notícia de Fato, tendo por objeto “Averiguar 
notícia  de suposta  fraude na obtenção de certidão de quitação eleitoral  por candidato  
eleito ao cargo de vereador no município de Curitiba, no pleito de 2020”, conforme cópia 
em anexo;
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e) Comunique-se ao representante Rodrigo Côrtes Reis, via e-
mail,  acerca  da  instauração da  presente  Notícia  de  Fato,  tendo  por objeto  “Averiguar 
notícia  de suposta  fraude na obtenção de certidão de quitação eleitoral  por  candidato 
eleito ao cargo de vereador no município de Curitiba, no pleito de 2020”;

f) Decorrido o prazo assinalado, com ou sem resposta, à nova 
conclusão.

Curitiba, 18 de novembro de 2020.

Angela Domingos Calixto
Promotora Eleitoral
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HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

Fwd: Fale com a Coordenadoria das Promotorias Eleitorais
1 mensagem

ANGELA DOMINGOS CALIXTO <angeladc@mppr.mp.br> 16 de novembro de 2020 15:41
Para: HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

---------- Forwarded message ---------
De: GUILHERME FRANCA E SILVA <gfsilva@mppr.mp.br>
Date: seg., 16 de nov. de 2020 às 15:40
Subject: Fwd: Fale com a Coordenadoria das Promotorias Eleitorais
To: ANGELA DOMINGOS CALIXTO <angeladc@mppr.mp.br>

Boa tarde Dra. Ângela,

Segue notícia de suposta irregularidade eleitoral para análise e adoção das providências que entender cabíveis.

Att.

---------- Forwarded message ---------
De: Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do MPPR. <eleitoral@mppr.mp.br>
Date: seg., 16 de nov. de 2020 às 15:37
Subject: Fwd: Fale com a Coordenadoria das Promotorias Eleitorais
To: GUILHERME FRANCA E SILVA <gfsilva@mppr.mp.br>

Atenciosamente,

--
Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais 
Procuradoria-Geral de Justiça
Ministério Público do Estado do Paraná
http://www.mppr.mp.br
+ 55 (41) 3250-4309 / 4312 / 4330

----------------------------------------------------------------------------------------------
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não pode usar, copiar   ou   divulgar   as   informações
  nela   contidas   ou   tomar   qualquer   ação baseada nelas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, e em seguida, apague-a.
Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à segurança ou inexistência   de   erros   ou   de   vírus.   O remetente,   por   esta   razão,   não   aceita responsabilidade   por  
qualquer   erro   ou   omissão   no   contexto   da   mensagem decorrente da transmissão via Internet.

---------- Forwarded message ---------
De: Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais <eleitoral@mppr.mp.br>
Date: seg., 16 de nov. de 2020 às 12:49
Subject: Fale com a Coordenadoria das Promotorias Eleitorais
To: <eleitoral@mppr.mp.br>

Nome:
Rodrigo Côrtes Reis

Email:
Rodrigoreiscuritiba@hotmail.com

Assunto
Fraude em documento de candidato eleito

Localidade
Curitiba

Comentários:
Bom dia. O candidato eleito pelo PSD de Curitiba pode ter apresentado documento fraudado de quitação eleitoral. O Candidato eleito Eder Borges
estava inelegível para esta eleição conforme sentença do próprio TRE - PR porém conseguiu o documento de quitação eleitoral de forma
fraudulenta conforme relatos de seus próprios assessores. Gostaria de requerer acesso ao documento de quitação eleitoral do candidato. Caso
confirme seus votos seriam anulados. Contra fraudes nas eleições.

Carregar Arquivo (Formatos permitidos jpg, jpeg, gif, png, tif, tiff)
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Enviado por: Visitante

Endereço de IP: 177.79.107.240 (Proxy: 10.15.203.31)

User agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148
Safari/604.1

--
Guilherme França e Silva
Assessor Jurídico
Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais
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Pedido Coletivo

Enviado eletronicamente à Justiça Eleitoral em: 25/09/2020 as 23:50:28

Exmo(a) Sr.(a) Juiz,

             O partido Partido Social Democrático - PSD qualificado e subscrito no respectivo DRAP, vem requerer, nos termos da 
Resolução TSE nº. 23.609/2019, o registro da candidatura de EDER FABIANO BORGES ADÃO ao cargo de Vereador, instruindo 
o pedido com a documentação e as informações exigidas.

 IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Título de eleitor: 084367950647
Nome Completo civil ou nome social do candidato: EDER FABIANO BORGES ADÃO
Nome conforme a RFB: EDER FABIANO BORGES ADÃO
Partido: Partido Social Democrático
Cargo: Vereador
Número: 55538
Nome para urna: EDER BORGES
Concorrendo a reeleição para o mesmo cargo? NÃO
Cargo eletivo que ocupa: Nenhum cargo

O candidato é brasileira nata, nascido em CURITIBA - PARANÁ, no dia 01/05/1983, do gênero masculino, cor/raça branca, 
solteiro,  portador do documento de identidade nº 83255358 - SESP - PR, CPF nº 06263467975, grau de instrução superior 
incompleto, Músico, não há informação complementar e ocupou nos últimos 6 meses cargo em comissão ou função 
comissionada na administração pública.

Eleições anteriores
 Eleições 2016

Endereço onde receberá notificações, intimações e demais comunicações da Justiça Eleitoral
RUA Rua Maranhão, 1890 27 Portão, CURITIBA - PARANÁ, CEP: 80610001.

Endereço para atribuição de CNPJ
RUA Rua Maranhão, 1890 27 Portão, CURITIBA - PARANÁ, CEP: 80610001.

Endereço de comitê central de campanha
RUA Rua Maranhão, 1890 27 Portão, CURITIBA - PARANÁ, CEP: 80610001.

Telefones Cadastrados
(41) 997028169 
(41) 30894140 

Sites
https://www.facebook.com/eder.borges.562114
https://www.facebook.com/ederborgesquatorze
https://twitter.com/sigaederborges
https://www.facebook.com/ederborgesoficial
https://www.facebook.com/ederborges.curitiba
https://www.instagram.com/ederborgesinsta/

Correio Eletrônico
eder.curitiba@gmail.com

1) Declaro, para os devidos fins, que as informações contidas no presente Requerimento de Registro de Candidaturas – RRC são 
verdadeiras e autorizo o (a) Partido/Coligação a solicitar o registro da minha candidatura perante à Justiça Eleitoral.
2) Declaro ciência de que devo prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que haja renúncia, desistência, substituição, indeferimento, 
cassação ou cancelamento do registro da minha candidatura.
3) Declaro ciência de que os dados e documentos relativos ao registro da minha candidatura serão divulgados no sítio do TSE e TRE.
4) Declaro ciência de que devo acessar o mural eletrônico e os meios descritos no §1º do art. 38 da Resolução TSE nº 23.609/2019, para 
verificar o recebimento de citações/intimações/notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-me por manter 
atualizadas as informações relativas a estes meios.

EDER FABIANO BORGES ADÃO

Requerimento de Registro de Candidatura - RRC

Identificador: dc40e9c76bbf22a7a763e44d00cb6803
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JUSTIÇA ELEITORAL
002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600363-78.2020.6.16.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
PR
REQUERENTE: EDER FABIANO BORGES ADAO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR
Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989
Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989

SENTENÇA

Trata-se de pedido de registro de candidatura de EDER FABIANO BORGES ADÃO,
para concorrer ao cargo de vereador,  sob número 55538, pelo Partido Social Democrático - PSD, no
Município de CURITIBA.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido.
É o relatório.
Decido.
Foram  preenchidas  todas  as  condições  legais  para  o  registro  pleiteado  e  não  houve

impugnação.
O  pedido  veio  instruído  com  a  documentação  exigida  pela  legislação  pertinente  e,

publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de

inelegibilidade.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de EDER FABIANO

BORGES ADÃO, sob número 55538 com a seguinte opção de nome: EDER BORGES.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente arquivem-se.
CURITIBA, 20 de outubro de 2020.

DIEGO SANTOS TEIXEIRA
JUIZ ELEITORAL

https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/doc...

1 of 1 18/11/2020 16:27
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JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 2ª ZONA ELEITORAL - CURITIBA

Município: CURITIBA
Processo nº: 06003637820206160002 - REGISTRO DE CANDIDATURA 

 EDER FABIANO BORGES ADÃO Nome do candidato:
 55538 Número do candidato:

 Vereador Cargo pleiteado:

I N F O R M A Ç Ã O

 Senhor(a) Juiz(a),

INFORMO que o(a) Partido Social Democrático (55 - PSD) protocolizou, sob o número
06003637820206160002, o Requerimento de Registro de Candidatura - RRC - do(a) candidato(a) abaixo
indicado(a), estando os autos instruídos conforme os seguintes dados:

    EDER FABIANO BORGES ADÃO Nome:

    EDER BORGES Opção de nome para concorrer:

    Não Concorreu anteriormente com esta opção?

    Eleições 2016 Eleição mais recente:

Coincidências na opção de nome:
         Não há coincidência de opção de nome. 

    55538 Número do candidato:

     Não Concorreu anteriormente com o mesmo número?

          Não há Coincidências na opção de número:

    Músico Ocupação:

    Não há informação complementar Complemento:

 Ocupou cargo na administração pública nos últimos 6 meses?
Sim 

Requisitos de Elegibilidade:
REQUISITOS COMPROVAÇÃO OBSERVAÇÃO
Escolha em convenção, conforme ata do partido Sim
Declaração atual de bens Sim

Prova de desincompatibilização ( )sim ( ) não ( ) não
se aplica Sim

Sim. Ato da Comissão
Executiva nº 559/2020 da
ALEP.

Fotografia do candidato conforme disposto no art.
27, inciso II da Resolução TSE 23.609/2019

Sim

Comprovante de escolaridade Sim
Idade mínima, para o cargo Sim
Nacionalidade Sim
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Propostas de governo Não
Candidato necessita desincompatibilizar-se? ( ) SIM (
) NÃO ( ) NÃO SE APLICA

Sim Sim.

Candidato ocupa cargo eletivo ou é candidato a
reeleição? [ ]SIM [ ]NÃO ( ) NÃO SE APLICA

Não Não se aplica.

Cópia do documento oficial de identificação Sim
( ) Certidão de Foro por prerrogativa da função ( )
SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA

Não Não se aplica.

Verificação e validação do nome, número, cargo,
partido, gênero e qualidade técnica da fotografia
(VVFOTO)

Sim

[ ] Certidão expedida pela Justiça Militar
(obrigatória) [ ]SIM [ ]NÃO ( ) não se aplica

Não Não se aplica.

Autorização mediante assinatura no RRC Sim

Inexistência de Inelegibilidade Sim
Informações obtidas da base
de dados do Cadastro Eleitoral
em: 26/09/2020 09:35:28

Certidão da Justiça Estadual de 1º grau, do domícilio
do candidato - 2º Ofício Distribuidor

Sim

Certidão da Justiça Estadual de 1º grau, do domícilio
do candidato - 3º Ofício Distribuidor

Sim

( ) Prova da Condição de Militar [ ]SIM [ ]NÃO ( )
NÃO SE APLICA

Não Não se aplica.

Candidato é Militar? [ ]SIM [ ]NÃO Não Não.
Candidato ausente do relatório de ¿Divergência do
Cadastro Eleitoral¿

Sim

Informo ainda, com base nas informações recuperadas do Cadastro Eleitoral, as seguintes situações:

Documentos do Cadastro Eleitoral:
DOCUMENTO COMPROVAÇÃO OBSERVAÇÃO
Domicílio
eleitoral na
circunscrição
desde
04.04.2020

Sim

O eleitor possui domicílio eleitoral desde 05/04/2002 UF: PR
Município: CURITIBA Zona: 4 Seção: 261 Data Domicílio no
município: 05/04/2002 Informações obtidas da base de dados do
Cadastro Eleitoral em: 26/09/2020 09:35:28

Quitação
eleitoral

Sim

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Cod.: 230
Motivo: 1 Data: 02/10/2016 Informações obtidas da base de dados
do Cadastro Eleitoral em: 26/09/2020 09:35:28
juntou certidão explicativa da 4ª Zona Eleitoral

Inexistência de
crime eleitoral

Sim Informações obtidas da base de dados do Cadastro Eleitoral em:
26/09/2020 09:35:28

Filiação
partidária até
04.04.2020, sem
prejuízo de
atender prazo
estatutário
superior

Sim

Data Filiação: 31/03/2020 Filiado a partido político: 55 -
PSD(Partido Social Democrático) Data Desfiliação: Filiação não
regular: CANCELADO Data Filiação: 02/03/2018 Filiado a partido
político: 17 Data Desfiliação: Filiação não regular: CANCELADO
Data Filiação: 03/10/2017 Filiado a partido político: 77 Data
Desfiliação: Filiação não regular: CANCELADO Data Filiação:
28/09/2015 Filiado a partido político: 20 Data Desfiliação:
Informações obtidas da base de dados do Sistema de Filiação
Partidária em: 26/09/2020 09:35:28

Situação da
inscrição Sim

Candidato com situação regular no Cadastro de Eleitores
Informações obtidas da base de dados do Cadastro Eleitoral em:
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eleitoral 26/09/2020 09:35:28

Divergências com o Cadastro Eleitoral:
Não há divergência de dados do candidato com o cadastro de eleitores.

Informo, com base na apresentação ou não de documentos, as situações seguintes:
DOCUMENTO APRESENTAÇÃO OBSERVAÇÃO
Certidão da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do candidato Sim
Certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do domicílio do candidato Sim
Certidão da Justiça Federal de 1º grau, do domicílio do candidato Sim
Certidão da Justiça Federal de 2º grau, do domicílio do candidato Sim

CURITIBA, 18 de Outubro de 2020.

_______________________________
TONIA LARISSA LEMOS DE ALMEIDA - 004461110680

Cartório da 2 Eleitoral de Curitiba/PR
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Tipo de Prestação:

Prestador:

Partido:Cargo:

Eleitoral

EDER FABIANO BORGES ADÃO

20 - PSC - Partido Social CristãoVereador

Número do Cadidato: 20002

Unidade Eleitoral: 1CURITIBA - PR Zona Eleitoral:

Eleição: Eleições Municipais 2016

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CONTAS - SICO
DETALHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DATA DO
LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

Relação de Lançamentos da Conta

CONSULTA REALIZADA EM 17/11/2020 09:38 * DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS REALIZADOS.

SITUAÇÃO

NA - NÃO APRESENTADA 29/11/2016 23:46:50

J - JULGADA 22/03/2017 12:38:34

Tipo de Julgamento: Conta não prestada
Espécie Decisão Judicial: Sentença

Núm. Documento Decisão: 177ZE 55-90.2016
Data de Publicação da Decisão: 13/03/2017
Data do Trânsito em Julgado: 16/03/2017

Data/Hora: 17/11/2020 09:38 Página 1 de 1
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RCon # 041548/2020

Candidato: EDER FABIANO BORGES ADÃO

Apelido: EDER BORGES

CPF: 062.634.679-75

Cargo: VEREADOR

Partido: PSD

UF: PR

Municipio: CURITIBA

Relatório de Conhecimento nº 041548/2020

Brasília/DF, 17 de novembro de 2020.

Assunto: Eleições 2020. SisConta Eleitoral. Módulo "Ficha-Suja".

�� Informa-se, neste Relatório, caso de potencial inelegibilidadede de EDER FABIANO
BORGES ADÃO, nome de urna EDER BORGES, CPF nº 062.634.679-75, postulante ao cargo de
VEREADOR, pelo PSD, na Unidade da Federação Paraná.

�� O SisConta Eleitoral é uma ferramenta tecnológica de consolidação e busca de dados,
criado pelo Ministério Público Federal, desenvolvido pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise
(SPPEA/PGR), gerenciado e mantido pelo Ministério Público Eleitoral.

Página 1 / 3
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Procuradoria-Geral Eleitoral

Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise - SPPEA/PGR

RCon # 041548/2020

�� As informações produzidas pelo SisConta Eleitoral 2020 foram obtidas por meio do
cruzamento de dados extraídos do Sistema DivulgaCandContas (1) e da alimentação direta por
órgãos e instituições parceiras que detenham informações de potencial inelegibilidade, nos termos
do art. 1o, I, da Lei Complementar nº 64/1990, com as modificações trazidas na Lei Complementar
nº 135, de 2010 (2).

�� Listam-se, a seguir, os dados consultados para subsidiar os processos e/ou
procedimentos de interesse institucional do Ministério Público Eleitoral quanto ao candidato.

Quadro com os dados do consultado

Ocorrências
Principais informações
Sq Protoc. Nome do órgão Processo Requerido Dt. Julgam. Tipo Resumo Detalhe do Processo

1 29275 TRIBUNAL

SUPERIOR

ELEITORAL

EDER FABIANO BORGES

ADAO

02/10/2016

�� Frise-se que, embora haja um esforço contínuo no aperfeiçoamento das
funcionalidades do sistema e na coleta de  informações espelhadas nos relatórios de conhecimento,
não se dispensa a realização de diligências complementares.

�� Acompanham este Relatório informações pormenorizadas apuradas pelo SisConta
Eleitoral 2020 a respeito do postulante ao cargo público (3).

�� É o Relatório.

Procuradoria-Geral Eleitoral

Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise - SPPEA/PGR

(1) O Sistema da Justiça Eleitoral de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais
(DivulgaCandContas) contém informações detalhadas dos candidatos que pediram registro à
Justiça Eleitoral, de suas contas eleitorais e as dos partidos políticos.

(2) A alimentação de dados resulta do esforço do Ministério Público Eleitoral, nos âmbitos
regional e nacional, para preenchimento de formulário do SisConta com dados de possíveis casos
de inelegibilidade e de termos de parceria firmados com órgãos de controle a exemplo dos

Página 2 / 3
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Procuradoria-Geral Eleitoral

Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise - SPPEA/PGR

RCon # 041548/2020

Tribunais de Contas.

(3) Alerta-se que este documento pode ser utilizado em processos/procedimentos de interesse do
Ministério Público Eleitoral.

ANEXOS:
Informações detalhadas sobre a
Ocorrência:
Atributos Descrição

nome_orgao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

esfera F

data_processo 02/10/2016

nome_requerido EDER FABIANO BORGES ADAO

cpf 06263467975

titulo_eleitoral 084367950647

nome_mae MARIA APARECIDA LEMES BORGES

data_julgamento 02/10/2016

observacoes VEREADOR

livre_1 230

livre_2 IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

livre_3 ATIVO

livre_4 1 - NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (MANDATO DE 4 ANOS)

livre_5 INDÍCIO DE IRREGULARIDADE

Página 3 / 3
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Acompanhamento Processual e Push
Versão : 1.1.0.6

Pesquisa | Login no Push | Criar usuário

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal.

PROCESSO: Nº 0000055-90.2016.6.16.0177 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
UF: PR

177ª ZONA ELEITORAL

MUNICÍPIO:  CURITIBA - PR N.° Origem:

PROTOCOLO:  1441722016 - 24/08/2016 16:38
ZCANDIDATO /

VEREADOR:  EDER FABIANO BORGES ADÃO

ZMUNICÍPIO:  CURITIBA

JUIZ(A):  ROGERIO DE ASSIS
ASSUNTO:

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições -
Eleição Proporcional - Cargo - Vereador - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS

LOCALIZAÇÃO:  177ZE-177 ZONA ELEITORAL

FASE ATUAL:  02/03/2018 14:40-Arquivado na seção
 
 

 Andamento  Despachos/Sentenças  Processos Apensados  Documentos Juntados  Todos
Visualizar  Imprimir

Despacho
Despacho em 12/01/2018 - Protocolo 658/2018 Dra MAYRA ROCCO STAINSACK

R.h.
 

Defiro mediante carga pelo prazo de 05 dias.
 

Sentença em 27/01/2017 - PC Nº 5590 Dra MAYRA ROCCO STAINSACK

Autos nº 55-90.2016.6.16.0177
 

I. Relatório
 

Cuida-se de procedimento instaurado para a análise de contas de campanha do(a) candidato(a)
participante das eleições de 2016,Sr(a). EDER FABIANO BORGES ADÃO, o(a) qual requereu o registro
de sua candidatura ao cargo de vereador(a) pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC.
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O(a) candidato(a)apresentou suas contas parciais (f. 13/17), porém deixou de apresentar as contas
finais (f. 20), razão pela qualfoi notificado(a), por meio de fac-símile,em 22 de novembro de 2016, às
10h21min (f.28/29), com supedâneo no art. 10, §3º, da Resolução 741/2016 para, querendo,
manifestar-se no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 

À f. 30 foi juntado o extrato bancário enviado à Justiça Eleitoral através do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais -SPCE.

Não obstante, não houve manifestação da candidata(o), conforme certidão de f. 31.

Às f. 33/35 foi juntado o relatório de demonstrativo de receitas e despesas do(a) candidato(a),
emitido a partir do Sistema SPCE.

Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como NÃO
PRESTADAS, com aplicação das conseqüências previstas em Lei (f. 37/38). 

II. Fundamentos

O processo está em ordem e comporta julgamento na fase em que se encontra, não sendo necessária
a produção de outras provas além das constantes nos autos. 

Inexistem preliminares ou prejudiciais de mérito dependentes de análise.

Quanto ao mérito, tem-se que o presente procedimento baseia-se em informações extraídas do
sistema SPCE, através do qual, por força do art. 43 da Resolução TSE 23.463/2015, os Partidos,
candidatos e as coligações são obrigados a divulgar seus relatórios financeiros, prestação de contas
parcial e final. 

Das informações extraídas do referido sistema, sobressai que o(a) candidato(a) encontra-se
inadimplente em relação à apresentação da prestação de contas parciais e finais.
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Os partidos políticos e os candidatos que disputaram as eleições, por força da disposição contida no
artigo 29, III, da Lei 9.504/97, são obrigados a apresentar a prestação de contas relativas à
movimentação financeira de sua campanha, até o 30º (trigésimo) dia posterior às eleições.

No caso do pleito de 2016, os prazos foram fixados pelo artigo 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015,
quais sejam: até o dia 1º de novembro as contas referentes ao 1º turno e até o dia 19 de novembro as
do segundo turno. 

De acordo com o art. 45, §4º da aludida Resolução, findos os prazos referidos sem que as contas finais
tenham sido prestadas, os candidatos e partidos políticos serão notificados pela Justiça Eleitoral para
apresentá-las no prazo de 72(setenta e duas) horas.Persistindo a omissão, terão suas contas julgadas
como não prestadas, após parecer ministerial. 

No caso em tela, o(a) candidato(a),mesmo após regular notificação, deixou de prestar as contas finais
de sua campanha eleitoral no prazo previsto no dispositivo retro referido, razão pela qual devem ser
consideradas como não prestadas, consoante estabelece a regra do artigo 68, inciso IV, alínea `a¿, da
Resolução TSE nº23.463, verbis:

"Art. 68: apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
artigo 66, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art.
30, caput);

(...)

IV - pela não prestação, quando observado o disposto no § 1º:

a) depois de intimados na forma do inciso IV do §4º do art. 45, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;

(....)

Registre-se que foram cumpridos neste procedimento, de forma adequada, os princípios processuais
do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Destarte, impõe-se o sancionamento previsto no art. 73, I, da referida Resolução, consistente na
anotação junto ao cadastro de eleitores, do impedimento de obtenção de certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura. 
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Posto isso, acolho o parecer ministerial e com fundamento no artigo 68, inciso IV, alínea `a¿, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do(a) candidato(a) ao cargo de
vereador(a), pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC,Sr(a). EDER FABIANO BORGES ADÃO.

Proceda-se o registro junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, no histórico da inscrição eleitoral do(a)
candidato(a) do impedimento de obtenção de quitação eleitoral até o final da legislatura, nos termos
do art. 73, I da mesma Resolução.

Ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Após o trânsito em julgado arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Curitiba, 27 de janeiro de 2017.

MAYRA ROCCO STAINSACK 

Juíza Eleitoral

Despacho em 24/08/2016 - PC Nº 5590 EXMO. DR. ROGERIO DE ASSIS

Vistos.
 

1. Registre-se e autue-se o presente expediente, na classe processual Prestação de Contas (PC), nos
termos do art. 321 do Provimento nº 03/2013 da CRE/PR.

 
2. Na sequência, permaneçam os autos em cartório até a divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) da prestação de contas parcial de campanha do(a) candidato(a) EDER FABIANO BORGES ADÃO,
ou seja, 15 de setembro de 2016, nos termos do art. 43, §5º da Resolução TSE nº 23.463/2015.

 
3. Após a divulgação, proceda-se a juntada do relatório de prestação de contas parcial do(a) r.
candidato(a), a ser emitido a partir do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) - Eleições
2016.

 
4. Por fim, em não havendo apresentação tempestiva das contas de campanha parcial, ou ainda,
ocorrendo sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, certifique
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a serventia a respeito.

Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.

Curitiba, 24 de agosto de 2016.

Rogério de Assis

Juiz Eleitoral
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Despacho
Sentença em 26/10/2017 - PET Nº 1489 Dra MAYRA ROCCO STAINSACK

Autos de Petição nº14-89-2017.6.16.0177 
 

Relatório
 

Vistos, etc...
 

Cuida-se de procedimento instaurado para a análise da prestação de contas extemporânea de
campanha do candidato participante das Eleições de 2016, EDER FABIANO BORGES ADÃO, o qual
requereu o registro de sua candidatura ao cargo de vereador pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC.

 
O prestador teve suas contas julgadas como não prestadas por meio da sentença proferida nos autos
de Prestação de Contas nº 55-90.2016.6.16.0177. Dessa forma, apresentou, em 23 de março de 2017,
a documentação prevista no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.763/2015, a fim de se verificar
eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme
previsão do artigo 73, parágrafo segundo, inciso V, da referida resolução.

 
Relatei. Decido.

 

Num. 64259816 - Pág. 27Assinado eletronicamente por: JANAINA BRUEL MARQUES - 20/12/2020 17:22:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20122017223390900000061932963
Número do documento: 20122017223390900000061932963



17/11/2020 Acompanhamento Processual - TSE - v1.1.0.6

inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirPartesProcessoZona.do 2/4

Destaca-se que após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer a regularização de sua situação eleitoral, porém, apenas com o intuito de
evitar a incidência da parte final do inciso I, do caput do artigo 73, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
que prevê a regularização do cadastro eleitoral, após o término da legislatura. 

No caso em tela, diante das informações extraídas do Sistema SPCE e diante da documentação
juntada nos autos, a equipe técnica não identificou nenhuma das irregularidades constantes no artigo
60 c/c 73, parágrafo segundo, inciso V, da Resolução TSE nº 23.463/2015, manifestando-se pela
aprovação das contas para efeito de regularização da situação eleitoral do candidato após o término
da legislatura.

No mesmo sentido foi a manifestação da representante do Ministério Público Eleitoral:

Da análise do processado, tem-se que a apresentação de contas extemporâneas nestes autos tem o
fim único de regularização e divulgação no cadastro eleitoral, tendo sido observada a inexistência de
recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada ou ainda , do Fundo Partidário, nos termos
do artigo 73, § 2, V, da mesma legislação, não sendo encontradas quaisquer irregularidades.

Sendo assim, o MPE ratifica o parecer da análise técnica no sentido da aprovação das contas.

Prestadas as contas, é cediço que tal apresentação não importa em novo julgamento, e a quitação do
candidato deve se manter suspensa durante o curso do mandato para o qual concorreu, conforme
previsto no artigo 11, § 7º, da Lei 9.504/97 c/c artigo 73, I, da Resolução 23.463/2015 do TSE.

Do exposto, acolho o parecer da ilustre representante do Ministério Público Eleitoral e com
fundamento no artigo 73, inciso I, da Resolução TSE nº 23.463/2015, determino o lançamento do ASE
específico na base de dados do candidato ao cargo de vereador, EDER FABIANO BORGES ADÃO, pelo
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, para efeito da regularização de sua situação eleitoral após o término
da legislatura.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Apensem-se estes autos aos de prestação de contas do candidato.

Após o trânsito em julgado arquivem-se com as anotações pertinentes.

Curitiba, 26 de outubro de 2017.

MAYRA ROCCO STAINSACK 

Juíza Eleitoral

Despacho em 15/09/2017 - PET Nº 1489 Dra MAYRA ROCCO STAINSACK
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Autos de Petição nº 14-89.2017.6.16.0177

Tendo em vista a conclusão do procedimento técnico de exame da prestação de contas apresentada
pelo (a) candidato (a) ao cargo de vereador (a) EDER FABIANO BORGES ADÃO, pelo PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO - PSC, determino a remessa dos autos à representante do Ministério Público Eleitoral para
apresentação de parecer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do artigo 59, parágrafo
quarto, da Resolução TSE 23.463/2015.

Curitiba, 15 de setembro de 2017.

Mayra Rocco Stainsack

Juíza Eleitoral

Despacho em 09/06/2017 - PET Nº 1489 Dra MAYRA ROCCO STAINSACK

Prestação de Contas º 14-89.2017.6.16.0177 
 

Tendo em vista a apresentação da prestação de contas final do candidato ao cargo de vereador (a),
EDER FABIANO BORGES ADÃO, pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, nos termos do art. 73, inciso I,
alínea "a" , determino seja observado o rito previsto na Resolução TSE 23.463/2015, para o
processamento da prestação de contas, sendo assim: 

 
I) Proceda-se à imediata publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE TRE/PR, pelo prazo
de 3 (três) dias, para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado, possam impugná-las no referido prazo, contado da publicação do
edital, em petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas,
indícios e circunstâncias, de acordo com o artigo 51, caput, da Resolução TSE 23.463/2015.
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II) Expeça-se cópia do edital ao representante do Ministério Público Eleitoral, tendo em vista que é
comum o prazo previsto no artigo de 51, da Resolução TSE 23.463/2015.

Diligências necessárias.

Curitiba, de junho de 2017.

MAYRA ROCCO STAINSACK

Juíza Eleitoral

Despacho em 19/04/2017 - PET Nº 1489 Dra MAYRA ROCCO STAINSACK

PETIÇÃO 14.89.2017.6.16.0177
 

Considerando que o (a) candidato (a) ao cargo de vereador (a), EDER FABIANO BORGES ADÃO, pelo
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, apresentou documentação referenta à prestação de contas final, nos
termos do artigo 73, § 2º, da Resolução TSE nº 23.4693/2015, determino o lançamento do ASE 272-2,
no cadastro do (a) candidato (a).

 

Diligências necessárias.
 

Cuririba, 19 de abril de 2017.
 

Mayra Rocco Stainsack
 

Juíza Eleitoral
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0600140-05.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
[Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Prestação de Contas - De Candidato]
RELATOR: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
IMPETRANTE: ELEICAO 2016 EDER FABIANO BORGES ADAO VEREADOR
Advogados do(a) IMPETRANTE: ELIZA SCHIAVON - PR44480, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197
AUTORIDADE COATORA: JUIZ ELEITORAL DA 177A ZONA ELEITORAL - MAYRA ROCCO
STAINSACK
IMPETRADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
 

I – RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELEIÇÕES 2016 EDER FABIANO
BORGES ADÃO - VEREADOR, com pedido liminar, contra ato da Juíza da 177ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR, apontando também como 2º impetrado o Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná.

O impetrante descreve, na inicial, que teve suas contas relativas às eleições 2016
julgadas não prestadas, cominando-lhe a sanção do art. 73, I, da Res.-TSE nº
23.463/2015, decisão que transitou em julgado no dia 20/03/2017 (fl. 52 dos autos
55-90.2016, a. 18421).

Reporta também que veio a apresentar referidas contas, com vistas à regularização da
sua situação eleitoral, no dia 24/03/2017 (fl. 02 dos autos 14-89.2017, a. 18420).

Relata ainda que, ao julgar o pedido de regularização, a autoridade apontada como
coatora manteve a restrição ao seu direito fundamental à elegibilidade - uma vez que
essa decisão impede a obtenção de certidão de quitação eleitoral -, criando, com isso,
"condição de elegibilidade ou hipótese reflexa de inelegibilidade inexistente em lei",
razão pela qual, estando às vésperas do período de registro para as eleições 2018,
ingressou com o presente mandamus.

Dentre os documentos juntados destacam-se as cópias dos autos de Prestação de
Contas nº 55-90.2016 (a. 18421) e dos autos de Petição nº 14-89.2017 (a. 18420).

É o relatório.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO
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II.I. A base fática sobre a qual se assenta a pretensão veiculada nestes autos é, na
ótica do impetrante, a seguinte: a) teve suas contas de campanha relativas às eleições
2016 julgadas não prestadas, não indicando qualquer nulidade no processo
correspondente; b) apresentou pedido de regularização, o qual manteve restrição à
sua quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, ou seja, de
janeiro de 2017 a dezembro de 2020, sendo este o ato apontado como coator; c) não
há fundamento legal para a manutenção dessa restrição à sua elegibilidade, que é um
direito fundamental.

II.II. O mandado de segurança presta-se à tutela de direito individual, coletivo ou
difuso, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou lesado por ato
ilegal ou abusivo de autoridade. Apenas estes são (ou seriam) os requisitos
constitucionais para obter-se a ordem de segurança (CF, art. 5º, LXIX).

Nessa linha, o mandamus deverá ter por objeto a correção de ato ou omissão do
responsável decorrente de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade
pública ou agente público.

A via restrita do cabimento do mandado de segurança deve ser analisada caso a caso
nesta Justiça Especializada, pois somente se admite na hipótese de inexistir recurso
próprio ou em situações de flagrante ilegalidade ou teratologia.

II.III. A análise do caso concreto, contudo, revela a inadequação da via processual
eleita pelo impetrante.

É que tanto a decisão proferida no âmbito dos autos de prestação de contas - que,
como já referido, transitou em julgado em 20/03/2017 - quanto a exarada nos autos
de petição - cujo trânsito em julgado ocorreu em 06/11/2017 (fl. 46 dos autos nº 14-
89.2017, a. 18420) - não são passíveis de correção pela estreita via do mandado de
segurança, por força de expressa previsão legal contida no art. 5º, III da Lei nº
12.016/2009, que apresenta a seguinte redação:

Art. 5º.  Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução; 

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 

III - de decisão judicial transitada em julgado.

[não destacado no original]

Assim, tratando-se o suposto ato coator de decisão judicial que já transitou em
julgado, o mandado de segurança é manifestamente descabido, consoante a
jurisprudência que grassa a respeito:

(...) O Mandado de Segurança não é via processual apta a rediscutir questões já
abarcadas pelo trânsito em julgado, conforme previsão do inciso III do art. 5º da Lei
de Mandado de Segurança. [TRE/PR, MS nº 63569, rel. Ivo Faccenda, DJE
31/03/2017]
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(...) O mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam
eles proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados, é medida excepcional,
somente sendo admitida em bases excepcionais, atendidos os seguintes pressupostos:
(i) não cabimento de recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do Impetrante o
direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; (ii) inexistência de trânsito
em julgado; e (iii) tratar-se de decisão teratológica. [TSE, AgR-MS nº 2582/RS, rel.
Min. Luiz Fux, DJE 31/10/2016]

No caso em apreço, repete-se, o ato coator apontado pelo impetrante é a decisão que
acolheu o pedido de regularização formulado com base no art. 73, § 1º da Res.-TSE
23.463/2015, determinando que a situação do candidato fosse considerada regular
após o término da legislatura. Essa decisão transitou em julgado em 06/11/2017. Não
pode ser tratada, portanto, por este remédio.

II.IV. Ainda que desnecessário, vale registrar, por fim, que o indigitado
pronunciamento judicial está em consonância com a Súmula 42 do Tribunal Superior
Eleitoral, in verbis:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva prestação das contas.

É dizer, em reforço, que a apresentação extemporânea das contas, na forma do art. 73,
§ 1º da Res.-TSE 23.463/2015, não tem o condão de restabelecer imediatamente a
situação de quitação eleitoral do prestador, mas apenas de evitar que ela perdure para
além da legislatura para a qual concorreu, o que, de fato, foi observado pelo juízo de
origem, consoante entendimento já adotado por esta Corte Regional:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - VEREADOR - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE - QUITAÇÃO ELEITORAL - CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS NAS ELEIÇÕES DE 2012 - APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS
CONTAS DE CAMPANHA - DECISÃO QUE NÃO AFASTA A AUSÊNCIA DA
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE REFERENTE À QUITAÇÃO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A apresentação extemporânea das contas de campanha, após a decisão que as
julgou não prestadas, não afasta a ausência da condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, pois a apresentação somente será considerada para fins de
regularização do cadastro eleitoral ao final da legislatura à qual o candidato
concorreu, conforme disciplinado pelo TSE. (Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº 27376, Acórdão de 23/09/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA
SILVA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/9/2014)".

II - No caso, a apresentação de prestação de contas já julgadas não prestadas,
referentes às eleições de 2012, para fins de regularização, ensejará a falta de quitação
eleitoral até o final da legislatura 2013-2016.

III - Recurso conhecido e não provido.

[TRE/PR, RE nº 41274, rel. Lourival Pedro Chemim, j. 24/10/2016]
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Sendo certo que as contas do impetrante relativas ao pleito de 2016 foram julgadas
não prestadas e que a apresentação posterior não implica novo julgamento, mas
apenas regularização a produzir efeitos a partir da próxima legislatura, não se
vislumbra ilegalidade e, muito menos, teratologia na decisão atacada.

 

III – DISPOSITIVO

Sob essa perspectiva, com fundamento nos arts. 5º, III e 10 da Lei 12.016/2009 e 31,
IV, "a" do Regimento Interno deste Tribunal, indefiro a petição inicial, diante da
inequívoca vedação legal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Curitiba, 1º de março de 2018.

 

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
 Relator
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 174ª ZONA ELEITORAL

Ofício nº 3595/2020                                                        Curitiba, 18 de novembro de 2020.
(favor se reportar a este número de ofício ao encaminhar a resposta)

Senhora Chefe de Cartório:

A  Promotora  de  Justiça  oficiante  junto  à  174a Zona  Eleitoral, 

infra-assinada, vem pelo presente solicitar os préstimos de Vossa Senhoria para que, 

no  prazo  de  05  dias,  preste  informações  circunstanciadas  a  respeito  da  certidão 

emitida em 18/09/2020, em nome do eleitor Eder Fabiano Borges Adão, em razão da 

notícia  de  suposta  fraude na obtenção do referido documento,  conforme cópia  da 

Notícia de Fato nº MPPR-0046.20.174081-1 em anexo.

Ao ensejo, apresenta-se protestos de consideração e apreço.

ANGELA DOMINGOS CALIXTO
Promotora de Justiça

Ilma. Senhora
Chefe de Cartório da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba
N/C
zona004@tre-pr.jus.br 

__________________________________________________________________________________
R. Dep. Mário de Barros, 1290, térreo – Centro Cívico          Curitiba – PR             CEP 80530-913
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 174ª ZONA ELEITORAL

Ofício nº 3596/2020                                                        Curitiba, 18 de novembro de 2020.
(favor se reportar a este número de ofício ao encaminhar a resposta)

Senhor(a) Chefe de Cartório:

A  Promotora  de  Justiça  oficiante  junto  à  174a Zona  Eleitoral, 

infra-assinada, vem pelo  presente encaminhar cópia da Notícia de Fato  nº  MPPR-

0046.20.174081-1,  bem como solicitar que,  no prazo de 05 dias,  preste as  seguintes 

informações, com vistas a instruir o referido encartado:

I  –  sobre  a  certidão  referente  a  Eder  Fabiano  Borges  Adão, 
juntada  ao  ID  17955398,  dos  autos  de  Rcand  nº  0600363-78.2020.6.16.0002, 
notadamente  com  relação  à  regularidade  da  quitação  eleitoral  do  nominado 
candidato;

II  –  se  a  informação  sobre  a  quitação  eleitoral  foi  amparada 
apenas  na  certidão  emitida  pelo  cartório  da  004ª  Zona  Eleitoral,  ou  em  outro 
documento, especificando-se a esse respeito;  

III – se, eventualmente, houve reforma da decisão que julgou não 
prestadas as contas de Eder Fabiano Borges Adão, nos autos de prestação de contas nº 
0000055-90.2016.6.16.0177;

IV  –  demais  considerações  que  julgar  pertinentes  ao 

esclarecimento dos fatos.

Ao ensejo, apresenta-se protestos de consideração e apreço.

ANGELA DOMINGOS CALIXTO
Promotora de Justiça

Ilmo(a). Senhor(a)
Chefe de Cartório da 002ª Zona Eleitoral de Curitiba
N/C
zona002@tre-pr.jus.br 

__________________________________________________________________________________
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 174ª ZONA ELEITORAL

Ofício nº 3597/2020                                                        Curitiba, 18 de novembro de 2020.
(favor se reportar a este número de ofício ao encaminhar a resposta)

Excelentíssimo Coordenador:

A  Promotora  de  Justiça  oficiante  junto  à  174a Zona  Eleitoral, 

infra-assinada, vem pelo presente cientificar Vossa Excelência que foi instaurada a 

Notícia de Fato nº MPPR-0046.20.174081-1, destinada a “Averiguar notícia de suposta  

fraude na obtenção de certidão de quitação eleitoral por candidato eleito ao cargo de  

vereador  no  município  de  Curitiba,  no  pleito  de  2020”,  em  atenção  à  denúncia 

registrada pelo noticiante Rodrigo Côrtes Reis, no canal de atendimento “Fale com a 

Coordenadoria das Promotorias Eleitorais”.

Ao ensejo, apresenta-se protestos de consideração e apreço.

ANGELA DOMINGOS CALIXTO
Promotora de Justiça

Excelentíssimo Senhor
Dr. Armando Antonio  Sobreiro Neto
Procurador de Justiça – Coordenador das Promotorias de Justiça Eleitorais do MPPR
N/C
eleitoral@mppr.mp.br

__________________________________________________________________________________
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HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

Ofício nº 3595 - Promotoria de Justiça junto à 174ª Zona Eleitoral
2 mensagens

zona004@tre-pr.jus.br <zona004@tre-pr.jus.br> 18 de novembro de 2020 18:24
Para: HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

Boa tarde,

De ordem da MMªJuíza desta 004ªZE/PR, Dra. Renata Eliza Fonseca de Barcelos Costa, encaminho a Vossa
Excelência o Ofício nº168/2020-004ªZE/PR, referente ao Ofício nº 3595/2020, com relação à Notícia de Fato nºMPPR-
0046.20.174081-1.

Solicito a gentileza de acusar o recebimento do presente documento.

Respeitosamente,

Cinira Pereira de Azevedo nn

Chefe de Cartório da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR
Email: cazevedo@tre-pr.jus.br
Fone: (41) 3330-8822

De: "HARUMY DE FATIMA MAEDA" <hfmaeda@mppr.mp.br>
Para: "zona004 Curitiba" <zona004@tre-pr.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 18 de novembro de 2020 15:56:44
Assunto: ofício nº 3595 - Promotoria de Justiça junto à 174ª Zona Eleitoral

Boa tarde,

De ordem da Promotora de Justiça oficiante junto à 174ª Zona Eleitoral de Curitiba, encaminho o ofício nº 3595/2020,
bem como cópia da Notícia de Fato nº MPPR-0046.20.174081-1, para fins de ciência e adoção das medidas cabíveis.

Favor acusar recebimento

Atenciosamente

Harumy F Maeda
Assessora de Promotor

A segurança do processo eleitoral depende de você. Proteja suas informações.

AAA OFÍCIO Nº 168 2020 MPPR 174ªZE.pdf
526K

HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br> 19 de novembro de 2020 09:33
Para: zona004@tre-pr.jus.br

Bom dia,

Acuso o recebimento.

Atenciosamente

Harumy F. Maeda
Assessora de Promotor
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

ofício nº 3596/20 Promotoria de Justiça junto à 174ª Zona Eleitoral de Curitiba
3 mensagens

HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br> 18 de novembro de 2020 15:58
Para: zona002@tre-pr.jus.br

Boa tarde,

De ordem da Promotora de Justiça oficiante junto à 174ª Zona Eleitoral de Curitiba, encaminho o ofício nº 3596/2020, bem como cópia da Notícia
de Fato nº MPPR-0046.20.174081-1, para fins de ciência e adoção das medidas cabíveis.

Favor acusar recebimento

Atenciosamente

Harumy F Maeda
Assessora de Promotor

2 anexos

15 OF cartório 002 ZE.pdf
168K

0 NF 0046.20.174081-1 integral.pdf
1894K

zona002@tre-pr.jus.br <zona002@tre-pr.jus.br> 19 de novembro de 2020 17:44
Para: HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

Boa tarde,

Encaminho Ofício 83/2020/2 ªZE em resposta ao Ofício 3596/2020.

Atenciosamente,

Tonia Larissa Lemos de Almeida
Chefe de Cartório
002ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR
FONE: 41 3330-8820/8662

De: "HARUMY DE FATIMA MAEDA" <hfmaeda@mppr.mp.br>
Para: "zona002" <zona002@tre-pr.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 18 de novembro de 2020 15:58:27
Assunto: ofício nº 3596/20 Promotoria de Justiça junto à 174ª Zona Eleitoral de Curitiba
[Texto das mensagens anteriores oculto]

A segurança do processo eleitoral depende de você. Proteja suas informações.

SCAN_20201119_172905394.pdf
629K

HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br> 20 de novembro de 2020 11:06
Para: zona002@tre-pr.jus.br

Bom dia,

Acuso o recebimento.

Att

Harumy F. Maeda
Assessora de Promotor

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

ofício nº 3597/20 Promotoria de Justiça junto à 174ª Zona Eleitoral de Curitiba
2 mensagens

HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br> 18 de novembro de 2020 16:08
Para: "Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do MPPR." <eleitoral@mppr.mp.br>

Boa tarde,

Em cumprimento à determinação ministerial, encaminho o ofício nº 3597/2020, para fins de ciência quanto à instauração da NF 0046.20.174081-.

Atenciosamente

Harumy F. Maeda
Assessora de Promotor

2 anexos

16 OF 3597 Coordenadoria Eleitoral c.pdf
168K

0 NF 0046.20.174081-1 integral.pdf
1894K

Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do MPPR. <eleitoral@mppr.mp.br> 18 de novembro de 2020 16:14
Para: HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

Boa tarde!

Confirmamos o recebimento, agradecemos a atenção!

Atenciosamente,

--
Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais 
Procuradoria-Geral de Justiça
Ministério Público do Estado do Paraná
http://www.mppr.mp.br
+ 55 (41) 3250-4309 / 4312 / 4330

----------------------------------------------------------------------------------------------
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não pode usar, copiar   ou   divulgar   as   informações
  nela   contidas   ou   tomar   qualquer   ação baseada nelas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, e em seguida, apague-a.
Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à segurança ou inexistência   de   erros   ou   de   vírus.   O remetente,   por   esta   razão,   não   aceita responsabilidade   por  
qualquer   erro   ou   omissão   no   contexto   da   mensagem decorrente da transmissão via Internet.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

referente denúncia "Fraude em documento de candidato eleito"
2 mensagens

HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br> 18 de novembro de 2020 16:25
Para: Rodrigoreiscuritiba@hotmail.com

Ilustríssimo Senhor Rodrigo Côrtes Reis,

Comunico a Vossa Senhoria que a representação registrada no canal de atendimento do Ministério Público do Paraná - "Fale com a
Coordenadoria das Promotorias Eleitorais", no dia 16 de Novembro de 2020, foi registrada nesta Promotoria de Justiça junto à 174ª Zona Eleitoral
de Curitiba, com a determinação de instauração de autos de Notícia de Fato, que recebeu o nº MPPR-0046.20.174081-1, tendo como
representado Eder Fabiano Borges Adão.

Descrição do Fato: Averiguar notícia de suposta fraude na obtenção de certidão de quitação eleitoral por candidato eleito ao cargo de vereador no
município de Curitiba, no pleito de 2020

Atenciosamente

Harumy F. Maeda
Assessora de Promotor

Rodrigo Braga Reis <rodrigoreiscuritiba@hotmail.com> 18 de novembro de 2020 16:40
Para: HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

Obrigado. Recebido. Aguardo providências pois o mesmo foi condenado a inelegibilidade por 8 anos e conseguiu ser candidato por
erro, omissão ou fraude.

De: HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>
Enviado: quarta-feira, 18 de novembro de 2020 16:25
Para: Rodrigoreiscuritiba@hotmail.com <Rodrigoreiscuritiba@hotmail.com>
Assunto: referente denúncia "Fraude em documento de candidato eleito"

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 18/11/2020 18:16:49
Por: CINIRA PEREIRA DE AZEVEDO

T
R

E
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Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 18/11/2020 18:16:49
Por: CINIRA PEREIRA DE AZEVEDO

T
R

E
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HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

Fwd: Informação - Ausência de condição de elegibilidade de Eder Borges
1 mensagem

ANGELA DOMINGOS CALIXTO <angeladc@mppr.mp.br> 3 de dezembro de 2020 13:01
Para: HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

Recebi hoje!
Por favor, proceda a juntada nos autos respectivos.
Obrigada, 
Angela

---------- Forwarded message ---------
De: Nahomi Helena <nahomihelena.s@gmail.com>
Date: qui., 3 de dez. de 2020 às 12:45
Subject: Informação - Ausência de condição de elegibilidade de Eder Borges
To: <angeladc@mppr.mp.br>
Cc: <fngarcez@mppr.mp.br>, <camillapereira.adv@gmail.com>

Eminente Promotora, boa tarde.

Venho, por meio desta, informar que o candidato eleito Eder Borges (PSD) não preenche os requisitos para assumir o cargo de vereador na
Câmara de Curitiba. Falta a ele condição de elegibilidade vez que irregular sua quitação eleitoral, quesito que não foi devidamente averiguado no
registro de candidatura (autos nº 0600363-78.2020.6.16.0002). De qualquer forma, este caso é hipótese de incidência de Recurso Contra a
Expedição de Diploma, razão pela qual se contata esta Promotoria Eleitoral. Se possível, peço para acompanhar o oferecimento da denúncia.
Desde já, agradeço a atenção e o trabalho desenvolvido.

Atenciosamente,

Nahomi Helena

2 anexos

Certidão ausência quitação Eder borges.pdf
73K

Sentença.pdf
31K
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03/12/2020

Número: 0600363-78.2020.6.16.0002 
 

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA 

 Órgão julgador: 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR 

 Última distribuição : 26/09/2020 

 Processo referência: 06003204420206160002 

 Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

EDER FABIANO BORGES ADAO (REQUERENTE) GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO

PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR (REQUERENTE)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

19064
365

21/10/2020 11:44 Sentença Sentença
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600363-78.2020.6.16.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR 
REQUERENTE: EDER FABIANO BORGES ADAO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR 
Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989 
Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989 
  
  
  
  
 
 
 

 

SENTENÇA
 
 

Trata-se de pedido de registro de candidatura de EDER FABIANO BORGES
ADÃO, para concorrer ao cargo de vereador, sob número 55538, pelo Partido Social Democrático
- PSD, no Município de CURITIBA.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do

pedido.
Éo relatório.
Decido.
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve

impugnação.
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e,

publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa

de inelegibilidade.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de EDER FABIANO

BORGES ADÃO, sob número 55538 com a seguinte opção de nome: EDER BORGES.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente arquivem-se.
CURITIBA, 20 de outubro de 2020.
 
DIEGO SANTOS TEIXEIRA
JUIZ ELEITORAL
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Autos nº MPPR-0046.20.174081-1

Notícia de Fato

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Trata-se  de  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de 
denúncia formulada no canal de atendimento do Ministério Público do Estado do 
Paraná “Fale com a Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais”, pela qual o 
noticiante  Rodrigo Côrtes  Reis  relata  possível  fraude na obtenção de  certidão de 
quitação eleitoral, por parte do candidato Eder Fabiano Borges Adão, eleito para o 
cargo de vereador no município de Curitiba nas eleições de 2020.

Como a denúncia não veio instruída com documentos, em 
sede  preliminar,  esta  Promotoria  de  Justiça  realizou  as  seguintes  diligências: 
pesquisa no sítio de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal 
Superior Eleitoral, análise do Requerimento de Registro de Candidatura nº 0600363-
78.2020.6.16.0002;  consulta  ao  relatório  emitido pelo  Sistema  de  Informações  de 
Contas  –  SICO  da  Justiça  Eleitoral;  consulta  ao  relatório  de  conhecimento  nº 
041458/2020  do  Sisconta  Eleitoral  do  Ministério  Público  Eleitoral;  consulta  ao 
processo nº 0000055-90.2016.6.16.0177 – Prestação de Contas; consulta à petição nº 
0000014-89.2017.6.16.0177;  consulta  ao  mandado  de  segurança  nº  0600140-
05.2018.6.16.0000.

Ainda, no RRC do candidato  Eder Fabiano Borges Adão, 
verificou-se  que,  para  fins  de  comprovar  a  quitação  eleitoral,  o  mesmo juntou a 
seguinte certidão emitida pelo Cartório da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba:
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Com base em tal documento, verificou-se que o cartório da 002ª 
Zona Eleitoral de Curitiba, nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura nº 
0600363-78.2020.6.16.0002, prestou a informação na forma determinada no artigo 35 
da Resolução nº 23.609/2019, consignando o seguinte em relação à quitação eleitoral 
do candidato Eder Fabiano Borges Adão:
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DOCUMENTO  COMPROVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

Quitação eleitoral Sim IRREGULARIDADE  NA 
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS 
Cod.:  230  Motivo:  1  Data: 
02/10/2016  Informações 
obtidas da base de dados do 
Cadastro  Eleitoral  em: 
26/09/2020  09:35:28  juntou 
certidão  explicativa  da  4ª 
Zona Eleitoral 

Diante  disso,  foram  expedidos  ofícios  aos  Cartórios  da 
002ª e 004ª Zonas Eleitorais de Curitiba, solicitando esclarecimentos sobre os fatos, 
uma  vez  que  a  denúncia  apontava  suposta  fraude  na  obtenção  de  certidão  de 
quitação eleitoral.

Neste sentido, a Chefe de Cartório da 004 ª Zona Eleitoral 
prestou a seguinte informação:
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Da  mesma  forma,  o  Cartório  da  002ª  Zona  Eleitoral 
prestou os seguintes esclarecimentos:
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Neste cenário, não obstante a denúncia aponte fraude na 
obtenção  de  certidão  de  quitação  eleitoral,  da  análise  das  informações  prestadas 
pelos Cartórios Eleitorais e demais documentos carreados aos autos, extrai-se que 
houve um equívoco na interpretação da certidão emitida pela Chefe de Cartório da 
004ª  Zona Eleitoral  de  Curitiba,  já  que  o  documento  informa que o  eleitor  Eder 
Fabiano  Borges  Adão  NÃO  ESTÁ  QUITE  com  a  Justiça  Eleitoral,  em  razão  de 
Irregularidade  na  Prestação  de  Conta  –  Autos  de  Prestação  de  Contas  55-
90.2016.6.16.0177, situação esta que foi devidamente confirmada a esta Promotoria de 
Justiça.

Devido  a  essa  incorreção  nas  informações  acerca  da 
quitação eleitoral do candidato, transcorreu o prazo do edital sem impugnação e o 
noticiado  Eder  Borges  obteve  o  registro  de  candidatura,  sendo  que,  em  15  de 
novembro de 2020, logrou ser eleito Vereador no Município de Curitiba.

Num. 64259816 - Pág. 56Assinado eletronicamente por: JANAINA BRUEL MARQUES - 20/12/2020 17:22:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20122017223390900000061932963
Número do documento: 20122017223390900000061932963



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA – PR

Por  outro  lado,  é  fato  que  o  noticiado  não  prestou  as 
contas relativas à sua campanha eleitoral do ano de 2016, incorrendo em ausência de 
quitação eleitoral,  pelo menos, no período de 01-janeiro-2017 a 31-dezembro-2020, 
uma vez que já regularizou tal situação perante a Justiça Eleitoral.

Conforme  consignado  na  instauração  do  presente 
encartado,  a  não  prestação  das  contas  de  campanha,  além  de  constituir  óbice  à 
diplomação  do  candidato  eleito  (Lei  n.º  9.504/97,  art.  29,  §  2º),  implica  em 
descumprimento  de  obrigação  político-eleitoral  a  todos  imposta  (hipótese  de 
suspensão de direitos políticos na forma do art. 15, da CF), impedindo a obtenção da 
quitação eleitoral pelo menos nos 04 (quatro) anos do mandato disputado, e para 
além desse prazo, até que as contas sejam prestadas.

Ademais, de acordo com o artigo 262 do Código Eleitoral, 
“O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade 
superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade”.

Ora, o pleno exercício dos direitos políticos é condição de 
elegibilidade,  prevista no artigo 14,  §3º,  inciso II,  da Constituição Federal,  sendo, 
portanto, hipótese passível de Recurso contra expedição de diploma. Confira-se o 
seguinte precedente jurisprudencial:

Recurso contra  expedição de diploma. Eleições de 2016. 
Suplente de vereador. Alegação de falta de condição de 
elegibilidade.  Revogação,  após  o  pleito,  da  liminar  que 
autorizou a  expedição de  certidão de  quitação eleitoral. 
Possibilidade  de  conhecimento  em  sede  de  RCED. 
Preclusão  temporal.  Não  submissão.  Procedência  do 
pedido.  
1.   Julga-se procedente pedido de cassação de diploma, 
quando se verifica que o recorrido não mais se encontra 
em  pleno  gozo  dos  seus  direitos  políticos,  devido  à 
revogação  da  liminar  que  determinou  a  expedição  de 
certidão de quitação eleitoral em seu favor,  ainda que a 
decisão revogatória tenha sido exarada após o transcurso 
do pleito;
2.    Não há que se falar em preclusão para arguição de 
falta  de  condições  de  elegibilidade,  uma  vez  que  estas 
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possuem matriz constitucional, somente sendo reguladas 
pela lei ordinária quanto aos aspectos formais;
3.   Pedido julgado procedente.
(RECURSO CONTRA EXPEDICAO DE DIPLOMA n 2573, 
ACÓRDÃO n 914 de 13/09/2017, Relator(aqwe) PAULO 
ROBERTO LYRIO PIMENTA, Publicação: DJE - Diário da 
Justiça Eletrônico, Data 18/09/2017 )

Todavia, sem embargo das considerações meritórias que o 
caso em apreço está a exigir, por orientação da Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça  Eleitorais,  faz-se  necessário  o  encaminhamento  do  feito  à  Promotoria  de 
Justiça com atribuições perante a 002ª Zona Eleitoral de Curitiba (onde tramitou o 
Requerimento  de  Registro  de  Candidatura  nº  0600363-78.2020.6.16.0002),  a  qual 
detém maiores informações para subsidiar a análise das medidas cabíveis ao caso 
concreto.

Neste contexto, determina-se à Secretaria:

I. Proceda  à  juntada  do  e-mail  encaminhado  pela  Sra. 
Nahomi Helena, na presente data,  tendo como assunto “Ausência de condição de 
elegibilidade de Eder Borges”, bem como respectivos arquivos, porquanto pertinente 
ao objeto do presente feito; 

II.  Arquive a presente Notícia de Fato no sistema PRO-
MP, com consequente remessa de cópia integral à Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça  Eleitorais  do  MPPR,  via  e-mail  eleitoral@mppr.mp.br,  visando  à  devida 
distribuição à Promotoria de Justiça com atribuições perante a 002ª Zona Eleitoral de 
Curitiba, para ciência e adoção das medidas cabíveis;

III. Após, promova os devidos registros e baixa o sistema 
PRO-MP, com a consequente cientificação dos representantes, via e-mail.

Curitiba, 03 de dezembro de 2020.

Angela Domingos Calixto
Promotora Eleitoral
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Ofício nº 3857/2020                                                        Curitiba, 3 de dezembro de 2020.
(favor se reportar a este número de ofício ao encaminhar a resposta)

Excelentíssimo Coordenador:

A Promotora de Justiça oficiante junto à 174a Zona Eleitoral de 

Curitiba, infra-assinada, vem pelo presente encaminhar cópia integral da Notícia de 

Fato nº MPPR-0046.20.174081-1, visando à devida distribuição à Promotoria de Justiça 

com atribuições perante a 002ª Zona Eleitoral de Curitiba, para ciência e adoção das 

medidas cabíveis.

Ao ensejo, apresenta-se protestos de consideração e apreço.

ANGELA DOMINGOS CALIXTO
Promotora Eleitoral

Excelentíssimo Senhor
Dr. Armando Antonio  Sobreiro Neto
Procurador de Justiça – Coordenador das Promotorias de Justiça Eleitorais do MPPR
N/C
eleitoral@mppr.mp.br

__________________________________________________________________________________
R. Dep. Mário de Barros, 1290, térreo – Centro Cívico          Curitiba – PR             CEP 80530-913
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Ofício nº 3857/2020                                                        Curitiba, 3 de dezembro de 2020.
(favor se reportar a este número de ofício ao encaminhar a resposta)

Excelentíssimo Coordenador:

A Promotora de Justiça oficiante junto à 174a Zona Eleitoral de 

Curitiba, infra-assinada, vem pelo presente encaminhar cópia integral da Notícia de 

Fato nº MPPR-0046.20.174081-1, visando à devida distribuição à Promotoria de Justiça 

com atribuições perante a 002ª Zona Eleitoral de Curitiba, para ciência e adoção das 

medidas cabíveis.

Ao ensejo, apresenta-se protestos de consideração e apreço.

ANGELA DOMINGOS CALIXTO
Promotora Eleitoral

Excelentíssimo Senhor
Dr. Armando Antonio  Sobreiro Neto
Procurador de Justiça – Coordenador das Promotorias de Justiça Eleitorais do MPPR
N/C
eleitoral@mppr.mp.br

__________________________________________________________________________________
R. Dep. Mário de Barros, 1290, térreo – Centro Cívico          Curitiba – PR             CEP 80530-913
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HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

Ofício nº 3857/20 Promotoria de Justiça junto à 174ª Zona Eleitoral de Curitiba
2 mensagens

HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br> 4 de dezembro de 2020 11:26
Para: "Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do MPPR." <eleitoral@mppr.mp.br>

Bom dia,

Em cumprimeto à determinação ministerial, encaminho o ofício nº 3857/2020 da Promotoria de Justiça junto à 174ª Zona Eleitoral de Curitiba, bem
como cópia integral da Notícia de Fato nº MPPR-0046.20.174081-1, para ciência e providências cabíveis.
Atenciosamente.

Harumy F. Maeda
Assessora de Promotor

2 anexos

3857 Coordenadoria Eleitoral.pdf
184K

NF 0046.20.174081-1 integral.pdf
5707K

Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do MPPR. <eleitoral@mppr.mp.br> 4 de dezembro de 2020 12:41
Para: HARUMY DE FATIMA MAEDA <hfmaeda@mppr.mp.br>

Boa tarde!

Confirmamos o recebimento, agradecemos a atenção!

Atenciosamente,

--
Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais 
Procuradoria-Geral de Justiça
Ministério Público do Estado do Paraná
http://www.mppr.mp.br
+ 55 (41) 3250-4309 / 4312 / 4330

----------------------------------------------------------------------------------------------
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não pode usar, copiar   ou   divulgar   as   informações
  nela   contidas   ou   tomar   qualquer   ação baseada nelas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, e em seguida, apague-a.
Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à segurança ou inexistência   de   erros   ou   de   vírus.   O remetente,   por   esta   razão,   não   aceita responsabilidade   por  
qualquer   erro   ou   omissão   no   contexto   da   mensagem decorrente da transmissão via Internet.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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JUSTIÇA ELEITORAL
145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA

 
 

CERTIDÃO
 
 

Certifico que, nesta data, registrei o objeto do presente RCED.
Curitiba, data e hora do sistema.

 
Carolina Trevilini Garcia

Analista Judiciária
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR 

  
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600318-33.2020.6.16.0145 / 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR 
REQUERENTE: #-PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA 
  
REQUERIDO: EDER FABIANO BORGES ADAO 
  
  
  
 
 
 

 

DESPACHO
 

 
 
Recebo o recurso contra expedição de diploma, tendo em vista que tempestivo, consoante art.
276, §1º, do Código Eleitoral. Determino a intimação do recorrido, para ciência e apresentação de
contrarrazões, acompanhados ou não de novos documentos, no prazo de 3 dias, com fulcro no
art. 267, caput, do Código Eleitoral.
Com a juntada de novos documentos, abra-se vista ao recorrente, por 48 horas, para se
manifestar.
Ato contínuo, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral, ante à competência
originária deste sodalício, para processar e julgar RCED.
 

Curitiba, data e hora do sistema.

Julia Barreto Campelo
Juíza Eleitoral
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JUSTIÇA ELEITORAL
145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA

 
 

CERTIDÃO
  

CERTIFICO e dou fé que, nesta data, foi me entregue o presente processo, do que para constar,
lavrei a presente certidão (conforme orientação constante da Mensagem-Circular nº 07/2020 -
CRECAJ/CRE/PR). 
Informo que, em razão do recesso judiciário, entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, período em
que há suspensão da publicação de decisões e intimações, consoante, art. 1º da Resolução nº
844/2019, aguardo momento oportuno para dar prosseguimento ao trâmite processual. 
  
  

Curitiba, data e hora do sistema. 
  

Carolina Trevilini Garcia 
145ª Zona Eleitoral 
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Seguem arquivos em PDF.
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Curitiba – Paraná   Brasil 

Rua Celestino Júnior, 540, São Francisco  

CEP 80.510-100 

Telefone/Fax: +55 41 3343 9596  

 
Attorneys Law Office International Association 

São Paulo – Rio de Janeiro – Brasília 

Curitiba – Porto – Los Angeles 

Belém – Aracaju - Bologna 

 

 

EXCELENTÍSSIMO JUIZ ELEITORAL DA 2ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA – 

ESTADO DO PARANÁ. 

 

 

 

 

 

AUTOS DE RCED Nº. 0600318-33.2020.6.16.0145 

 

 

 

EDER FABIANO BORGES ADÃO, brasileiro, 

vereador no município de Curitiba, residente e domiciliado na rua 

Maranhão, 1890 27 Portão, Curitiba, Paraná, CEP: 80.610-001, comparece 

respeitosamente perante Vossa Excelência através de seus advogados 

constituídos na procuração anexa, com escritório no endereço em timbre, 

para, de acordo com o disposto pelo artigo 267 do Código Eleitoral, 

apresentar 

 

DEFESA 

 

nos autos em epígrafe, fazendo-o com fundamento nas razões 

demonstradas na peça principal. 

 

Nos termos do artigo 272, § 5º, do CPC, requer-se a 

realização dos atos de comunicação processual doravante emanados 

deste feito em nome da advogada Viviane Coêlho de Séllos Knoerr, 

OAB/PR nº. 63.587, sob pena de nulidade. 

 

Termos em que 

   Pede deferimento. 
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Curitiba, em 12 de janeiro de 2021. 

 

 

FERNANDO GUSTAVO KNOERR 

OAB/PR 21.242 

 

 

VIVIANE COÊLHO DE SÉLLOS KNOERR 

OAB/PR 63.587 
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO RELATOR 

 

 

“A exigência da plenitude de direitos políticos impõe 

que o nacional não esteja submetido às restrições 

decorrentes da suspensão ou da perda de direitos 

políticos (CF, art. 15).”(Mendes, Gilmar Ferreira – Curso 

de direito constitucional - Gilmar Ferreira Mendes, 

Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Bonet Branco. – 

4ª. ed. rev. E atual. - São Paulo : Saraiva, 2009. p. 803) 

 

 

 

 

1. SÍNTESE DA EXORDIAL 

 

No processo de registro de candidatura (autos nº. 

0600363-78.2020.6.16.0002), foi apontada a pendência de quitação eleitoral 

do Recorrido, em certidão assim exarada na data de 11 de outubro de 

2020: 

 

“JUSTIÇA ELEITORAL 

JUÍZO DA 2ª ZONA ELEITORAL - CURITIBA 

Processo n.: 0600363-78.2020.6.16.0002 - REGISTRO DE CANDIDATURA 

Nome do candidato: EDER FABIANO BORGES ADÃO 

Número do candidato: 55538 

Cargo pleiteado: Vereador 
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Partido/Coligação: Partido Social Democrático (55 – PSD) 

ADVOGADO: Dr. Guilherme de Salles Gonçalves – OAB/PR N° 21.989 

  

I N T I M A Ç Ã O 

  

O Excelentíssimo Senhor DIEGO SANTOS TEIXEIRA, Juiz da 2ª Zona Eleitoral 
de Curitiba, nos termos do art. 37, da Resolução TSE nº 23.609/2019 
determina que se cumpra a presente diligência, conforme a seguinte 
finalidade: 

  

INTIMAÇÃO de EDER FABIANO BORGES ADÃO para suprir as 
irregularidades/ complementar a documentação abaixo indicada, no prazo 
de 03 (três) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

  

IRREGULARIDADE(S): 

 QUITAÇÃO ELEITORAL: IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE 02/10/2016 

 

ADVERTÊNCIA: O prazo assinalado não se interrompe, nem se 
suspende, correndo aos sábados/domingos/feriados, nos termos da 
Resolução do TSE 

23.609/2019. 

  

CUMPRA-SE, na forma da lei. 

  

CURITIBA, 11 de Outubro de 2020. 

  

TONIA LARISSA LEMOS DE ALMEIDA -004461110680 
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Chefe da 2ª Zona Eleitoral 

Autorizado conforme Portaria 03/2020/2ªZE” 

 

 

Instado, o Recorrido se manifestou, juntando certidão 

expedida pela própria Justiça Eleitoral, sendo atestada nos autos a 

regularidade de sua candidatura, mediante certidão estampada nos autos 

em 17 de outubro de 2020, com o seguinte teor: 

 

“ REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) - Processo nº 0600363-
78.2020.6.16.0002 

   

CERTIDÃO 

   

Certifico que os autos principais referentes ao DRAP n. 0600320-
44.2020.6.16.0002 do Partido PSD foram julgados deferidos, cuja sentença 
transitou em julgado em 12/10/2020. 

  

Certifico mais que o (a) candidato (a) Eder Fabiano Borges Adão, 
devidamente intimado (a) no mural eletrônico, apresentou tempestivamente 
a documentação faltante, regularizando a pendência 

apontada na intimação. 

  

Curitiba, 17 de outubro de 2020.  

  

Tonia Larissa Lemos de Almeida 

Chefe de Cartório” 
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Admitindo expressamente que o Recorrido fora 

questionado no procedimento de seu registro de candidatura quanto à 

quitação eleitoral, como efetivamente o foi, segundo essas peças do 

processo, o MP admite igualmente que fora apresentada certidão, 

confessando que “Não obstante, por ocasião da análise quanto ao 

preenchimento das condições de elegibilidade, o Cartório da 2ª Zona 

Eleitoral prestou informação, na forma determinada no art. 35 da 

Resolução TSE nº. 23.609/2019, asseverando equivocadamente, que o 

candidato havia SIM comprovado a quitação eleitoral *...+”. 

 

O teor da certidão foi analisado, com a costumeira 

diligência com que faz o Ministério Público Eleitoral e, por igual, o Poder 

Judiciário, sendo deferido registro de candidatura em decisão transitada 

em julgado. 

 

O MP chega inclusive a afirmar na exordial que, 

procedendo melhor averiguação dos fatos, concluiu que “Após 

diligências efetuadas no bojo de referido procedimento, concluiu-se 

pela inocorrência de fraude na certidão expedida, tendo, em verdade, 

ocorrido falha na interpretação sobre seu conteúdo.” (sublinhado não 

original) 

 

Baseado nesta confessada falha, o MP agora pretende 

“seja o presente recurso conhecido e provido para cassar o diploma do 

VEREADOR conferido ao recorrido EDER FABIANO BORGES 

ADÃO.” 

 

Não lhe assiste, contudo, nenhuma razão, como segue 

demonstrado. 

 

 

2. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO 
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O art. 219, inc. IV, da Resolução TSE nº 23.554, de 18 

de dezembro de 2017, é claro ao prever que a nulidade dos votos dados a 

candidato cassado somente ocorrerá se a decisão condenatória for 

publicada antes das eleições, litteris: 

 

 Art. 219. Serão nulos, para todos os efeitos, 

inclusive para a legenda, os votos dados:  

[...] IV - a candidato que, na data do pleito, esteja 

com o registro deferido, porém posteriormente 

cassado por decisão em ação autônoma, se a decisão 

condenatória for publicada antes das eleições. 

Parágrafo único. A validade dos votos descritos nos 

incisos II e III ficará condicionada ao deferimento 

do registro, inclusive para o cômputo para o 

respectivo partido político ou coligação (Lei nº 

9.504/1997, art. 16-A, caput e parágrafo único).  

 

O referido dispositivo, aliás, reproduz o conteúdo do 

art. 175, §§3º e 4º, do Código Eleitoral, cuja clareza dispensa maiores 

considerações, estatuindo: 

 

 Art. 175. Serão nulas as cédulas: 

 [...] § 3º Serão nulos, para todos os efeitos, os votos 

dados a candidatos inelegíveis ou não registrados.  

§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica 

quando a decisão de inelegibilidade ou de 

cancelamento de registro for proferida após a 

realização da eleição a que concorreu o candidato 

alcançado pela sentença, caso em que os votos serão 

contados para o partido pelo qual tiver sido feito o 

seu registro.  

 

Na linha histórica da jurisprudência do TSE, firmara-

se a orientação de que, nas eleições anteriores a 2018, proceder-se-ia o 

aproveitamento dos votos do parlamentar cassado em favor da legenda 

Num. 73712199 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - 20/01/2021 10:36:41
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012010364168100000071287171
Número do documento: 21012010364168100000071287171



8 

   

ou coligação pela qual fora eleito, consoante se lê, ilustrativamente, nos 

seguintes arestos:  

 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 

CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO 

EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 30 

DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.  

1. Os votos obtidos por candidato, cujo registro 

encontrava-se deferido na data da eleição, são 

atribuídos à legenda pela qual concorreu o 

parlamentar posteriormente cassado, nos termos do 

art. 175, § 4º, do Código Eleitoral.  

2. Harmônico o acórdão recorrido com a 

jurisprudência deste Tribunal se revela 

inadmissível o recurso especial eleitoral versado 

com fundamento em dissídio jurisprudencial. 3. 

Agravo a que se nega provimento. (Agravo de 

Instrumento nº 6213, Acórdão, Relator(a) Min. Edson 

Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça 

eletrônico, Data 09/11/2018)  

 

Contudo, em julgamento mais recente, proferido no 

RO-EI nº 0603900-65.2018.6.05.0000, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu 

que devem ser anulados, para todos os fins, os votos recebidos por 

parlamentar cassado, devendo ser recalculado o quociente eleitoral. 

 

A idêntica conclusão chegou o TSE no julgamento do 

RO 0603900-65.2018.6.05.0000, invocando a integração à relação 

processual do partido pelo qual o Recorrido foi eleito, afinal, a se manter 

a novel linha decisional do TSE, concluindo pela nulidade da votação 
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“para todos os fins”, a imposição de recálculo do quociente eleitoral 

imporia a integração do partido à lide. 

 

O Recorrente deveria ter arcado com o ônus de 

compor adequadamente a relação processual, integrando-a com o partido 

pelo qual o Recorrente se elegeu, cumprindo expressa determinação legal. 

 

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por 

disposição de lei ou quando, pela natureza da relação 

jurídica controvertida, a eficácia da sentença 

depender da citação de todos que devam ser 

litisconsortes. 

 

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem 

a integração do contraditório, será: 

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a 

todos que deveriam ter integrado o processo; 

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram 

citados. 

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo 

necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a 

citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro 

do prazo que assinar, sob pena de extinção do 

processo. (grifou-se) 

 

De acordo com a regra em destaque, o litisconsórcio 

necessário se impõe nos casos em que “a eficácia da sentença dependeria da 

citação de todos os litisconsortes necessários. Entretanto, o litisconsórcio 

necessário pode também ser requisito para a validade do processo (art. 115, I)”1. 

 

Daí resulta a preclusão para o Recorrente solucionar 

esta questão, pois não sanou a irregularidade processual em tempo 

                                              

1 ARRUDA ALVIM, Angélica; et al. Comentários ao Código de Processo Civil: de acordo com a 

Lei n. 13.256/2016, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 182. 
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oportuno, maculando a validade da relação jurídico-processual que 

pretendia estabelecer. 

 

Forçoso reconhecer que, não formado o litisconsórcio 

passivo necessário2 – que é necessário não apenas ex vi legis, mas também 

em razão do atingimento da esfera jurídica dos integrantes da relação de 

direito material subjacente à relação processual - nulifica-se o processo ab 

initio, pois preclusa, após a citação, a oportunidade do autor em fazê-lo. 

 

É dizer que, caracterizado o litisconsórcio necessário  

é dever do Juízo anular o processo ab initio, por ausência de elemento 

de validade processual. 

 

É neste sentido a posição do Superior Tribunal de 

Justiça sobre o tema: 

 

PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO 

NECESSÁRIO. INDISPENSABILIDADE, NO 

CASO. APLICAÇÃO DO ART. 47, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO 

CONTRA O ATO DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

JABOATÃO, QUE DECLAROU NULA A PLANTA 

DO LOTEAMENTO SITIO ENGRACIO OU VENDA 

GRANDE, QUE ANTES APROVARA. 

I - CARACTERIZADO O LITISCONSÓRCIO 

NECESSARIO, IMPÕE-SE AO TRIBUNAL 

ANULAR O PROCESSO AB INITIO E ORDENAR 

A CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES, MESMO 

DE OFÍCIO, NÃO PODENDO INDEFERI-LO, SOB O 

FUNDAMENTO DE QUE O PEDIDO DE 

                                              

2 No litisconsórcio necessário, é indispensável a presença conjunta de diversos autores e/ou 

diversos réus, “sob pena de ineficácia da sentença” (conforme ensina o Professor ARRUDA 

ALVIM, em seu MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, vol. II, Processo de 

Conhecimento, 3ª. Edição: RT. p. 44) (grifou-se). 
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LITISCONSÓRCIO FOI FEITO APOS A 

NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA 

PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. 

[...] 

(REsp 11.253/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE 

PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 

31/08/1994, DJ 19/09/1994, p. 24674). 

 

 

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NULIDADE. 

HÁ LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO QUANDO, 

PELA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA, O 

JUIZ TIVER QUE DECIDIR A LIDE DE MODO 

UNIFORME PARA TODAS AS PARTES. E 

OBRIGATÓRIA A CITAÇÃO DOS 

LITISCONSORTES. NULIDADE QUE SE 

DECLARA DE OFÍCIO. (grifou-se) 

(REsp 1.556/MG, Rel. Ministro LUIZ VICENTE 

CERNICCHIARO, SEGUNDA TURMA, julgado em 

19/02/1990, DJ 19/03/1990, p. 1945). 

 

Impõe-se, portanto, a declaração de nulidade do 

processo, por ausência de elemento para seu desenvolvimento válido e 

regular, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 

 

 

 

3. O PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS: 

ALISTABILIDADE E ELEGIBILIDADE 

 

Toda a disciplina dos direitos políticos tem status 

constitucional, e não seria diferente por força da conclusão de que os 

direitos políticos integram o rol de direitos fundamentais de quem, sendo 

cidadão, participa da comunidade estatal. 
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Consoante SAMPAIO DÓRIA, "são políticos os 

direitos de participar na constituição e no exercício do poder. São, pelo 

menos dois, irredutíveis: o de votar e o de ser votado, o sufrágio e a 

elegibilidade".3 (sublinhado não original) 

 

Pedro Roberto Decomain destaca que “Aos 

brasileiros, quer natos quer naturalizados é, em regra, assegurado o 

exercício pleno dos direitos políticos. Tais direitos são essencialmente o 

de participar da escolha dos ocupantes dos cargos eletivos, e também o 

de candidatar-se a um desses mandatos, observadas outras condições 

que para tanto sejam exigidas. Ao direito de votar costuma-se também 

chamar capacidade eleitoral ativa. Ao de ser votado, isto é, ser 

candidato e como tal receber votos, denomina-se também capacidade 

eleitoral passiva. 

  

O art. 15 da Constituição Federal, todavia, a par de 

proibir a cassação de direitos políticos, afirma a sua perda ou suspensão 

nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em 

julgado (inciso I), incapacidade civil absoluta (inciso II), condenação 

criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos (inciso 

III), recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação 

alternativa, nos termos do art. 5º, VIII (inciso IV), e improbidade 

administrativa, nos termos do art. 37, § 4º (inciso V).”4 

 

Assim classificados pela própria estrutura do texto 

constitucional, faz-se evidente que nenhuma norma de estatura 

hierárquica inferior à própria Constitucional Federal pode restringir ou 

suprimir qualquer direito político, nem a alistabilidade, nem a 

elegibilidade. 

 

                                              
3 Comentários à Constituição de 1946, p. 324. 
4Decomain, Pedro Roberto – Elegibilidade e inelegibilidades / Pedro Roberto Decomain. – 

2. ed. – Sa o Paulo : Diale tica, 2004. p. 14 
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Por isso, a própria Constituição Federal prevê no 

artigo 15 as únicas hipóteses em que a alistabilidade ou a elegibilidade 

podem ser perdidas ou suspensas, dispondo: 

 

 Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, 

cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: 

I - cancelamento da naturalização por sentença 

transitada em julgado; 

II - incapacidade civil absoluta; 

III - condenação criminal transitada em julgado, 

enquanto durarem seus efeitos; 

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou 

prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; 

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 

37, § 4º. 

 

Como leciona Djalma Pinto, “A ocorrência de 

qualquer dessas hipóteses importa no próprio cancelamento do 

alistamento eleitoral. Desaparece, nessa circunstância, o direito de voto, 

que somente será restabelecido com nova inscrição eleitoral, quando já 

inexistentes as causas que motivam a cassação de tais direitos.”5 

 

Destacada do caput do artigo 15, a determinação de 

que “perda ou suspensão só se dará nos casos de *...+” demonstra que o 

texto constitucional, SÓ admite perda ou suspensão nessas 

EXCEPCIONAIS hipóteses, restritissimamente interpretadas, não as 

aceitando em nenhuma outra situação. Exceptiones sunt strictissimoe 

interpretationis. 

                                              
5Pinto, Djalma – Direito eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal – 

noço es gerais / Djalma Pinto. - Sa o Paulo : Atlas, 2003. p. 143-144 
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Não há portanto espaço para a criação de nenhuma 

outra hipótese de perda ou suspensão dos direitos políticos fora dos 

estritíssimos limites da previsão constitucional. 

 

Como leciona Pedro Roberto Decomain, “Tanto as 

causas de elegibilidade quanto as de inelegibilidade são taxativas. Não 

pode ser exigida a presença de quaisquer outros fatos, que não aqueles 

elencados na Constituição ou na legislação infraconstitucional, para 

que alguém possa ser candidato. Da mesma forma, não pode ser 

recusada a candidatura, em vista de quaisquer fatos que não aqueles 

consignados na Constituição Federal ou na Lei Complementar à qual 

aquela se refere, como causas de inelegibilidade”.6 

 

Averbe-se que por se encontrarem ainda dentro da 

topografia do texto constitucional que engloba os direitos fundamentais, 

os artigos 14 e 15 da CF enquadram-se na condição de cláusulas pétreas e, 

portanto, sequer seria admitido que norma de estrato infraconstitucional 

viesse a alterá-los ou, rectius, a tendencialmente suprimí-los, no teor do 

que determina o artigo 60, §4º, IV, da CF: 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta: 

§§ 1º a 3º...omissis... 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendente a abolir: 

I a III...omissis... 

IV - os direitos e garantias individuais. 

 

                                              
6Decomain, Pedro Roberto – Elegibilidade e inelegibilidades / Pedro Roberto Decomain. – 

2. ed. – Sa o Paulo : Diale tica, 2004. p. 10 
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A conclusão é corroborada pela jurisprudência do 

Tribunal Superior Eleitoral quando, em acórdão relatado pela Ministra 

ROSA WEBER destaca que “ A centralidade institucional da Justiça 

Eleitoral  justifica–se,  no desenho constitucional dos direitos 

fundamentais, na dimensão organizacional–procedimental. Essa 

dimensão procedimental exige dos Poderes constituídos o 

cumprimento dos deveres de proteção dos direitos fundamentais, aqui, 

dos direitos fundamentais políticos, por meio da pré–disposição de 

estruturas judiciárias, procedimentos e técnicas processuais adequadas 

e efetivas para a tutela da democracia. A Justiça Eleitoral, conforme o 

desenho institucional delineado na Constituição da República, tem 

como vetor interpretativo para a resolução dos problemas submetidos a 

máxima efetividade dos direitos fundamentais políticos, como 

atividade essencial na edificação da cultura democrática. O papel da 

Justiça Eleitoral na implementação de práticas afirmativas garante o 

incremento da voz ativa da mulher na política brasileira, com 

fundamento na força normativa dos direitos fundamentais políticos.” 

 

Na síntese precisa de Roque Carrazza, “O art. 60, § 4º, 

buscou, portanto, a petrificação dos reflexos Republicanos.”7 

 

Já por esta conclusão se verifica que não assiste razão 

ao MP quando procura sustentar que “a diplomação de candidato, cujas 

contas de campanha não foram prestadas no pleito anterior, contraria 

diretamente o texto constitucional.” 

 

Não contraria o Texto Constitucional, sequer de 

forma oblíqua. 

 

Tentando socorrer sua tese, o MP esboça o argumento 

de que o Recorrido estaria inelegível porque se encontra com os direitos 

                                              
7  CARRAZZA, Roque Antonio.  Curso de Direito Constitucional 
Tributário ,  16ª ed.  São Paulo: Malheiros,  2001, p.  70.  
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políticos suspensos, não satisfazendo a condição de elegibilidade prevista 

pelo artigo 14, § 3º, II, da CF. 

 

A tese é falha. Pelo menos duplamente falha. 

 

Em primeiro lugar porque o Recorrido encontra-se na 

plenitude do exercício de seus direitos políticos, sendo alistável e elegível, 

não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 15 

da CF, tampouco na referida pelo inciso IV (recusa de cumprir obrigação 

a todos imposta ou prestação alternativa), pois neste caso não houve 

recusa e, ainda que, por mero argumento, houvesse expressa recusa do 

Recorrido em cumprir obrigação legal, ser-lhe-ia garantido pelo próprio 

artigo 5º, VIII, da CF8, o cumprimento de obrigação alternativa, o que, 

data venia, não se ajusta ao caso em foco. 

 

Em segundo lugar, porque a exigência de quitação 

eleitoral tem status infraconstitucional, não alcançando a eficácia que 

somente a hierarquia normativa de plano constitucional permitiria para 

afetar a alistabilidade ou a elegibilidade do Recorrido, ou seja, para 

afastar a plenitude do exercício de seus direitos políticos. 

 

 

4. AS INELEGIBILIDADES INFRACONSTITUCIONAIS 

 

Na dicção do artigo 14, § 9º, da CF, o constituinte 

originário optou por abrir espaço à adição de outras hipóteses de 

inelegibilidades pela via infraconstitucional, exigindo para tanto a 

legalidade qualificada mediante promulgação de Lei Complementar, 

estatuindo: 

 

Art. 14. § 9º Lei complementar estabelecerá outros 

casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, 

                                              
8 VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 
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a fim de proteger a probidade administrativa, a 

moralidade para exercício de mandato considerada 

vida pregressa do candidato, e a normalidade e 

legitimidade das eleições contra a influência do 

poder econômico ou o abuso do exercício de função, 

cargo ou emprego na administração direta ou 

indireta.  

 

Atendendo o comando constitucional, foram 

promulgadas duas Leis Complementares introduzindo outros casos de 

inelegibilidades (inelegibilidades impróprias) além das já previstas pelo 

Texto Constitucional (inelegibilidades próprias): a Lei Complementar nº. 

64/90 (Lei de Inelegibilidades) e a Lei Complementar nº. 135/10 (Lei da 

Ficha Limpa).  

 

Vela destacar que em nenhuma passagem do texto 

dessas duas Leis Complementares, em absolutamente nenhuma, a 

ausência de quitação eleitoral é apresentada como impedimento à 

elegibilidade, calhando recordar a lição de Lourival Serejo quando 

enfatiza que “Os brasileiros natos não sofrem qualquer restrição à 

capacidade eleitoral ativa ou passiva fora dos casos previstos na 

Constituição Federal e na LC n. 64/90. Preenchidas as condições de 

elegibilidade, o brasileiro nato pode ser eleito para qualquer cargo 

eletivo.”9 

A Constituição apresenta hipóteses taxativas de 

inelegibilidades e de condições de elegibilidade, não havendo espaço 

para a criação, pelo legislador ordinário, de hipóteses adicionais, devendo 

a interpretação, in casu, se dar de forma restritiva, sobretudo porque, a 

exemplo das “causas de inelegibilidade”, as “condições de elegibilidade” 

são “restrições, condicionamentos, em uma palavra, limitações ao 

direito político passivo”, como destaca o Desembargador Federal 

                                              
9Serejo, Lourival – Programa de direito eleitoral / Lourival Serejo. - Belo Horizonte: Del 

Rey, 2006. p. 37 
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Néviton Guedes que já privilegiou esta Corte Eleitoral Paranaense como 

Procurador Regional Eleitoral10  

A conclusão é endossada por Rodrigo López Zilio, 

asseverando não ser “cabível ao legislador ordinário criar condição de 

elegibilidade, além das existentes na Constituição Federal.”11 

Também Frederico Franco Alvim “não reconhece a 

existência de condições de elegibilidade para além daquelas 

expressamente destacadas pelo art. 14, § 3º, da Constituição.”12 

Inevitável, portanto, a conclusão de que o 

impedimento decorrente da não prestação de contas de campanha 

eleitoral só pode ser, mas ainda não é (como se verá adiante), causa de 

inelegibilidade. 

Também por este viés se concluiu que a ausência de 

quitação eleitoral não conduz à perda ou à suspensão do “pleno exercício 

dos direitos políticos.” 

 

Não se põe em dúvida que o Recorrido é 

plenamente alistável e elegível, não lhe faltando a condição de 

elegibilidade prevista pelo artigo 14, § 3º, II, da CF. 

 

Note-se que, embora o constituinte tenha 

previsto a possibilidade de introdução de outras hipóteses de 

inelegibilidades por Lei Complementar, em nenhum momento 

admitiu a criação de novas condições de elegibilidade fora do 

texto constitucional. 

 

                                              
10 GUEDES, Néviton. Comentário ao artigo 14, parágrafo 9º. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; 
MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 677. 
11 ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016, pp. 
149-150. 
12 ALVIM, Frederico Franco. Manual de Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 
119. 
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Por isso, a exigência de prova de quitação eleitoral é 

referida como um dentre tantos outros requisitos formais para registro de 

candidatura em lei ordinária, precisamente pela Lei nº. 9.504/97, no artigo 

11, § 1º, VI, verbis: 

 

Art. 11.  Os partidos e coligações solicitarão à Justiça 

Eleitoral o registro de seus candidatos até as 

dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que 

se realizarem as eleições. 

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os 

seguintes documentos: 

I a V...omissis... 

VI - certidão de quitação eleitoral; 

 

É portanto insustentável a tese esposada na exordial 

para tentar elevar a exigência de certidão de quitação eleitoral ao patamar 

de norma de constitucional capaz de incluir no artigo 15 da CF mais uma 

hipótese de perda ou suspensão de direitos políticos.  

 

5. A PRECLUSÃO E A SEGURANÇA JURÍDICA DO 

PROCEDIMENTO ELEITORAL  

 

Assevera Joaquim José Gomes Canotilho que “o 

homem precisa de segurança para conduzir, planificar e conformar 

autónoma e responsavelmente a sua vida.”13 

 

A segurança sustentada na previsibilidade dos atos 

jurídicos que conduz à estabilização das relações jurídicas (segurança 

                                              
13 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6 ed. Coimbra: 

Almedina, 2002 
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jurídica) mantidas entre particulares e entre particulares e o Estado, com 

quaisquer de seus poderes, por sua vez, consiste no “conjunto de 

condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e 

reflexivo das conseqüências diretas de seus atos e fatos à luz da 

liberdade reconhecida.”14 

 

Como também conceitua J. J. Canotilho, “*o+ 

princípio da segurança jurídica em sentido amplo (abrangendo, pois a 

ideia de protecção da confiança) pode formular-se do seguinte modo: o 

indivíduo têm do direito poder confiar em que aos seus actos jurídicos 

ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições, ou 

relações jurídicas alicerçados em normas jurídicas vigentes e válidas 

por esses actos jurídicos deixado pelas autoridades com base nessas 

normas se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos no 

ordenamento jurídico”15 

 

A estabilização das relações jurídicas e, no caso sub 

examine, das “decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, 

posições ou relações jurídicas” ocorre no processo judicial em razão do 

instituto da preclusão. 

 

Atribui-se a Giuseppe Chiovenda16 a formulação do 

conceito de preclusão, resultante de sua observação de que todo processo 

impõe limites aos sujeitos processuais para a prática de faculdades ou 

poderes processuais, objetivando propiciar a celeridade e a propulsão dos 

atos dentro do procedimento. Aliado à definição de tais limites, o 

ordenamento jurídico traz a previsão de que além desses limites, não 

mais é possível o exercício válido de faculdades processuais.17 

 

                                              
14 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15 ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. 
15 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6 ed. Coimbra: 
Almedina, 2002. 
16 CHIOVENDA, Giuseppe. Cosa giudicata e preclusione. In: Rivista Italiana per la scienze 
giuridiche. Roma: Foro italiano, gennaio-marzo, 1933, ANO VII, Fasc I. 
17 FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. A Preclusão no Direito Processual Civil. Curitiba: 
Juruá, 1991. 
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Deferido o registro de sua candidatura, em decisão 

proferida pelo Poder Judiciário transitada em julgado, o Recorrido 

planejou sua campanha, arrecadou recursos, contratou colaboradores, 

recebeu doações, gastou com propaganda eleitoral, tudo de modo 

absolutamente lícito e eficiente, tanto que foi eleito e diplomado. 

 

Toda a eleição do Impugnado apenas teve curso, e 

ÊXITO, porque se encontra no pleno exercício de suas direitos políticos, 

atendendo a condição de elegibilidade prevista pelo artigo 14, § 3º, III, da 

CF, pois é palmar que a exigência de quitação eleitoral como requisito 

formal para registro de candidatura exigido por lei ordinária, não afeta e 

não tem o alcance de incluir no rol do artigo 15 da CF outra hipótese de 

perda ou suspensão de direitos políticos, pois até mesmo os previstos no 

texto constitucional são, como já frisado, interpretados 

restritissimamente. 

 

Encontrando-se em lei ordinária, a exigência de 

quitação eleitoral somente pode ser aferida no exato momento do pedido 

de registro de candidatura, cabendo impugná-lo “no prazo de 5 (cinco) 

dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato” 

previsto pelo artigo 3º da Lei de Inelegibilidades , caso ausente a 

quitação. 

 

É o que, em conjunto, determina o artigo 11, § 10, da 

Lei 9.504/97, impondo: 

 

Art. 11 - § 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.  

 

Não poderia ser de maior clareza a redação do texto 

legal ao destacar que, após o pedido de registro de candidatura, somente 
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serão conhecidas “alterações fáticas ou jurídicas que afastem a 

inelegibilidade.” (sublinhado não original) 

 

As alterações fáticas ou jurídicas ocorridas após o 

registo da candidatura, portanto, somente podem ser conhecidas para 

beneficiar o candidato, AFASTANDO sua inelegibilidade. 

 

Portanto, não revestidas de índole constitucional (a 

exigência de apresentação de certidão eleitoral de quitação eleitoral é 

tema tratado por legislação ordinária) e não sendo supervenientes ao 

registro da candidatura (o fato arguido pré-existia ao pedido de registro 

de candidatura), como ocorre in casu, as “alterações fáticas ou jurídicas” 

da candidatura apenas poderiam ser conhecidas para afastar eventual 

inelegibilidade, o que seria inócuo na espécie, pois o Recorrido encontra-

se no pleno exercício de seus direitos políticos.  

 

Chama atenção, neste particular, que das três citações 

de jurisprudência que estampa na exordial, as duas primeiras não se 

aplicam ao caso em foco, pois reproduzem decisões proferidas justamente 

em Impugnação a Registro de Candidatura – AIRC e não em RCED. A 

terceira decisão citada não pode ser sequer considerada, pois não cita o 

Tribunal que a proferiu. 

 

No caso vertente, o Recorrido submeteu o pedido de 

registro de sua candidatura à Justiça Eleitoral (autuado sob nº. 0600363-

78.2020.6.16.0002), juntando os documentos que lhe foram exigidos. Os 

documentos foram analisados e o MP emitiu parecer com o seguinte teor: 

 

“ MM. JUIZ: 

 

Trata-se de pedido de registro de candidatura 
formulado por EDER FABIANO BORGES ADAO, postulando seja 
declarado estar habilitado a concorrer ao cargo de vereador nas 
eleições municipais de 2020. 
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Juntou, para tanto, a seguinte documentação: 
documentação pessoal; declaração de bens; certidão eleitoral; 
comprovante de endereço; filiação partidária; comprovante de 
escolaridade; certidões cíveis e criminais. 

 

Publicou-se o edital a que alude o art. 3º da Lei 
Complementar nº 64/90 c/c art. 34, §1º, II e III da Resolução TSE 
nº 23.609/2019, sem que tivesse havido impugnação. 

 

O cartório fez a certidão na forma determinada no 
art. 35 da Resolução TSE nº 23.609/2019. 

 

Eis o relato necessário. 

 

Compulsando-se os autos, infere-se terem sido 
apresentados todos os documentos e informações exigidos como 
condição de registrabilidade previstos na Constituição Federal e 
na Lei nº 9.504/97, isto é, comprovação da nacionalidade 
brasileira, idade superior a 18 anos, domicílio eleitoral na 
circunscrição, pleno gozo dos direitos políticos, inscrição e 
regularidade perante a Justiça Eleitoral e filiação partidária. 

 

De idêntica maneira, a partir de pesquisas 
realizadas por esta agente ministerial junto aos bancos de dados a 
que tem acesso, não foram encontradas causas de inelegibilidade 
constitucionais e infraconstitucionais (art. 14, §4º CF e art. 1º, I da 
Lei Complementar nº 64/90) 

 

Em sendo assim, por tais razões, manifesta-se o 
Ministério Público Eleitoral pelo deferimento do pedido de 
registro de candidatura para que EDER FABIANO BORGES 
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ADAO seja considerado habilitado a participar das eleições de 
2020. 

 

                                    Curitiba, 20 de outubro de 2020. 

                                             

                                                    Janaina Bruel Marques 

                         Promotora Eleitoral” 

 

Com o parecer, o processo de Registro de Candidatura 

foi concluso ao MM. Juízo Eleitoral da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba, que o 

sentenciou, deferido o registro de candidatura em decisão assim 

fundamentada: 

 

JUSTIÇA ELEITORAL 

 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR  

  

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600363-78.2020.6.16.0002 / 002ª 

ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR 

REQUERENTE: EDER FABIANO BORGES ADAO, PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - 

CURITIBA/PR 

Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - 

PR21989 

Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - 

PR21989 

   

  

SENTENÇA 

Num. 73712199 - Pág. 24Assinado eletronicamente por: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - 20/01/2021 10:36:41
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012010364168100000071287171
Número do documento: 21012010364168100000071287171



25 

   
  

  

Trata-se de pedido de registro de candidatura de EDER 

FABIANO BORGES ADÃO, para concorrer ao cargo de vereador, sob 

número 55538, pelo Partido Social Democrático - PSD, no Município de 

CURITIBA. 

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação. 

Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em 

vigor. 

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente 

ao deferimento do pedido. 

É o relatório. 

Decido. 

Foram preenchidas todas as condições legais para o registro 

pleiteado e não houve impugnação. 

O pedido veio instruído com a documentação exigida pela 

legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem 

impugnação. 

As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo 

informação de causa de inelegibilidade. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de registro de 

candidatura de EDER FABIANO BORGES ADÃO, sob número 55538 

com a seguinte opção de nome: EDER BORGES. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Oportunamente arquivem-se. 

CURITIBA, 20 de outubro de 2020. 

  

DIEGO SANTOS TEIXEIRA 

JUIZ ELEITORAL 

 

 

A decisão transitou em julgado em 26 de outubro de 2020, 

conforme certificado nos autos: 

 

 

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) - Processo nº 0600363-
78.2020.6.16.0002 
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CERTIDÃO 

   

Certifico que a sentença foi efetivamente publicada no mural 
eletrônico de 21/10/2020, sob nº 41235/2020. 

Certifico que procedi ao lançamento do julgamento no sistema 
Candidaturas. 

Certifico que transcorreu o prazo legal sem qualquer manifestação nos 
presentes autos acerca da sentença ID 19064365. 

Certifico ademais que a sentença referida transitou em julgado em 
26/10/2020. 

Curitiba, 03 de novembro de 2020. 

 
  

Tonia Larissa Lemos de Almeida 

Chefe de Cartório 

 

Destaque-se que em seu parecer, o próprio MP 

assinala que “Compulsando-se os autos, infere-se terem sido 

apresentados todos os documentos e informações exigidos como 

condição de registrabilidade previstos na Constituição Federal e na Lei 

nº 9.504/97, isto é, comprovação da nacionalidade brasileira, idade 

superior a 18 anos, domicílio eleitoral na circunscrição, pleno gozo dos 

direitos políticos, inscrição e regularidade perante a Justiça Eleitoral e 

filiação partidária. 

De idêntica maneira, a partir de pesquisas 

realizadas por esta agente ministerial junto aos bancos de dados a que 

tem acesso, não foram encontradas causas de inelegibilidade 

constitucionais e infraconstitucionais (art. 14, §4º CF e art. 1º, I da Lei 

Complementar nº 64/90)” 
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Como atestou o próprio MP, e também o Poder 

Judiciário em decisão transitada em julgado que não pode ser rescindida 

por este recurso, o Recorrido se encontrava e se encontra no pleno 

exercício de seus direitos políticos. 

Se houvesse alguma causa infraconstitucional de 

inelegibilidade, deveria ter sido alegada no momento previsto pelo artigo 

3º da LC 64/90 para Impugnação a Registro de Candidatura – AIRC. 

E, como atestado, não o foi. 

Não arguida neste momento a ocorrência de uma 

eventual irregularidade na documentação apresentada para o Registro de 

Candidatura, precluiu aos legitimados o direito de fazê-lo. 

Nesse sentido decide o Tribunal Superior Eleitoral: 

 

Registro de candidatura. Vereador. Quitação 

eleitoral. Preclusão. 

A matéria atinente à quitação eleitoral, apesar de 

constar da impugnação, não foi examinada na 

sentença nem argüida no recurso contra ela 

interposto, tendo sido, pois, alcançada pela 

preclusão. 

Agravo regimental a que se nega provimento. 

(Recurso Especial Eleitoral nº 29661, Acórdão, 

Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  

PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/11/2008) 

 

Concluiu o Ministro Arnaldo Versiani na 

fundamentação desta decisão: 
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“ No caso dos autos, observa-se que o próprio Juiz Zonal 
diligenciou acerca a existência de aprovação do recorrido em 
teste de aferição da condição de alfabetizado nas eleições de 
20005, obtendo do Cartório Eleitoral a documentação de fl. 31-41, 
da qual se verifica, além do próprio teste de escolaridade 
realizado naquele ano de 2004, cópia de acórdão deste Tribunal 
em que restou reconhecida a condição de semi-alfabetizado do 
ora recorrido (fls. 35-39). 
 
Desta forma, além da existência de provimento judicial positivo 
em seu favor, a declaração de próprio punho do recorrido trazida 
aos autos, fls. 14, indica ser o mesmo possuidor da habilidade 
ainda que mínima da escrita, o que demonstra, ao memos (sic), a 
condição de semi-alfabetizado. Neste aspecto, portanto, entendo 
que fica afastada a sua inelegibilidade, uma vez que não 
comprovado o analfabetismo. 
 
Com relação, entretanto, ao outro fundamento constante da 
impugnação, que diz respeito à ausência de quitação eleitoral, 
deixo de apreciar esta matéria porque, na coerência dos termos 
em que me manifestei na questão preliminar, este assunto sequer 
foi abordado pelo magistrado zonal em sua sentença, muito 
menos foi tema suscitado pelo recorrente ou pelo recorrido. 
 
Penso que em relação a tal questão, trata-se de matéria preclusa, 
porquanto dizer respeito à condição de elegibilidade de caráter 
infraconstitucional, não argüida na oportunidade da peça 
recursal, de maneira que não poderá isso ser apresentado por 
ocasião do Parecer do Órgão Ministerial em segundo grau, e 
tampouco conhecido de ofício por esta Corte. 
 
Alega o recorrente que a questão atinente à quitação eleitoral 
estaria prequestionada e de que o candidato seria inelegível, pois 
a falha quanto ao pagamento da multa somente foi regularizada 
após o pedido de registro. 
 
Observo que a Corte de origem entendeu corretamente que a 
matéria atinente à quitação eleitoral estaria preclusa, pois, apesar 
de constar da impugnação, não foi examinada na sentença nem 
argüida na peça recursal contra ela interposta. 
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Vê-se que o promotor manifestou inconformismo apenas contra o 
fundamento atinente a eventual inelegibilidade por 
analfabetismo, que foi afastada na sentença. 
 
Desse modo, não há como se examinar a matéria atinente à 
quitação eleitoral. 
 
Em face desses fundamentos, com base no art. 36, § 6º, do 
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego 
seguimento ao recurso especial. 
 
Publique-se em sessão. 
 
Brasília, 3 de novembro de 2008. 
 
Ministro Arnaldo Versiani 
Relator 

Reconhecida a preclusão da arguição de requisito 

previsto em lei ordinária para registro de candidatura posterior à própria 

formalização do registro – como ocorre com a quitação eleitoral 

inexistente em razão da irregularidade na prestação de contas de 

campanha anteriores – também as hipóteses de inelegibilidades, tratadas 

por Lei Complementar, preexistentes ao momento o registro, devem ser 

apresentadas no prazo legal para sua impugnação, sob pena de preclusão. 

Assim também decide o Tribunal Superior Eleitoral: 

As inelegibilidades descritas na LC nº 64/90, 

quando preexistentes à formalização do pedido 

de registro de candidatura, deverão ser arguidas 

na fase de sua impugnação, sob pena de 

preclusão, porquanto tal tema não ostenta cariz 

constitucional. (AgR-REspE nº 308-13/MG, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 30.6.2017; AgR-

REspe nº 82-56/PB, Rel. Min. Luciana 

Lóssio, PSESS em 13.12.2016 
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Certo que é admitido o apontamento de ilegalidade 

no Registro de Candidatura, desde que (a)sua causa seja superveniente ao 

registro de candidatura, (b)tenha previsão expressa no texto 

constitucional18 ou (c)refira a ausência de alguma condição de 

inelegibilidade, prevista pelo artigo 14, § 3º, da CF.. 

Nenhuma dessas hipóteses socorre o tardio esforço de 

impugnar a candidatura do Recorrido através deste RCED, pois (a)não se 

faz ausente a prestação de contas do Recorrido que, como atesta a própria 

certidão juntada ao registro, foram prestadas; (b)não há exigência 

expressa no texto constitucional de apresentação de documento de 

quitação eleitoral e (c)a quitação eleitoral não é referida no artigo 14, § 3º, 

da CF como condição de elegibilidade, PRINCIPALMENTE PORQUE 

TODA A DISCIPLINA PERTINENTE AOS DIREITOS POLÍTICOS (ART. 

14, § 3º, II, DA CF) tem patamar necessariamente constitucional. 

A certidão de quitação eleitoral poderá ser 

efetivamente negada se o candidato se encontrar com os direitos políticos 

suspensos, hipótese em que se enquadraria no disposto pelo artigo 14, § 

3º, II, da CF, o que não ocorre no caso em análise. 

 

 

6. A AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL 

NÃO DECORRE APENAS DA AUSÊNCIA OU SUSPENSÃO 

DOS DIREITOS POLÍTICOS 

 

Embora o MP se esforce por afirmá-lo, a ausência de 

certidão de quitação eleitoral nem sempre decorre da perda ou suspensão 

dos direitos políticos. 

 

Há várias outras causas que podem impedir a 

quitação, enumeradas pelo artigo 11, § 7º, da Lei 9.504/97, ao prever: 

                                              
18 Súmula 47 do TSE: A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de 
recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de 
índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, 
e que surge até a data do pleito. 
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Art. 11.  Os partidos e coligações solicitarão à Justiça 

Eleitoral o registro de seus candidatos até as 

dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que 

se realizarem as eleições. (Redação dada pela Lei nº 

13.165, de 2015) 

§§ 1º a 6º...omissis... 

§ 7o  A certidão de quitação eleitoral abrangerá 

exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos 

políticos, o regular exercício do voto, o atendimento 

a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os 

trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de 

multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça 

Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas 

de campanha eleitoral. 

 

Facilitando a análise da regularidade dos pedidos de 

registro de candidatura, a Lei das Eleições foi previdente ao estatuir que a 

certidão de quitação eleitoral será emitida para em conjunto atestar: 

a. a plenitude do gozo dos direitos políticos; 

b. o regular exercício do voto; 

c. o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os 

trabalhos relativos ao pleito; 

d. a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela 

Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de 

campanha eleitoral. 

 

Note-se, portanto, que dentre as quatro causas que 

conduzem à emissão da certidão de quitação eleitoral, apenas duas 
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referem tema disciplinado pela Constituição Federal ou por Lei 

Complementar: “a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular 

exercício do voto”. 

 

Não se pode confundir causa e consequência. 

 

Nem sempre a consequência (ausência de certidão de 

quitação eleitoral), tem como causa a ausência do “pleno exercício dos 

direitos políticos” (art. 14, § 3º, II, da CF) e, portanto, nem sempre a 

ausência de certidão de quitação eleitoral reflete a ausência de uma 

condição de elegibilidade, a exemplo do que ocorre com a existência de 

multa eleitorais definitivas e não adimplidas. 

Note-se que há várias outras condições de 

elegibilidade que comportam regulamentação em lei ordinária, a exemplo 

da filiação partidária e do domicílio eleitoral. Essas condições de 

elegibilidade admitem regulamentação “nos termos da lei”, como 

adianta a previsão do artigo 14, § 3º, da CF.  

No entanto, as condições de elegibilidade que referem 

“O pleno exercício dos direitos políticos” (art. 14, § 3º, II, da CF) são 

disciplinadas apenas pela Constituição Federal ou por Lei 

Complementar, pois não se admite nenhuma espécie de restrição ao 

pleno exercício dos direitos políticos além das hipóteses introduzidas 

numerus clausus pelo artigo 15 da CF. 

Vê-se, portanto, que nem todas as condições de 

elegibilidade enumeradas pelo artigo 14, § 3 º, da CF encontram 

disciplina no mesmo pleno hierárquico-normativo.  

Aliás, se apenas a certidão de quitação eleitoral 

constituísse prova cabal da plenitude do exercício dos direitos políticos, 

como condição de elegibilidade imposta pelo artigo 14, § 3º, II, da CF, 
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toda a plêiade de documentos exigida para o registo de candidatura, seria 

dispensável, bastando apresentar a certidão. 

E mais, se a certidão de quitação eleitoral fosse prova 

cabal da integridade dos direitos políticos, perderia toda coerência o 

conteúdo da Súmula 57/TSE, transformando em genuíno nonsense a 

exigência que condiciona a expedição da certidão apenas à apresentação 

da prestação de contas, litteris: 

 

“ Súmula nº. 57 – A apresentação de contas de 

campanha é suficiente para a obtenção da quitação 

eleitoral, nos termos da nova redação conferida ao 

art. 11, § 7º, da Lei nº. 9.504/97, pela Lei nº. 

12.034/2009.” 

 

Por isso, a ausência de certidão de quitação eleitoral 

apenas poderá ser arguida em recurso contra a expedição de diploma se 

tiver como causa quaisquer das hipóteses de perda ou suspensão dos 

direitos políticos elencadas pelo artigo 15 da CF. 

Não é o que ocorre no caso em foco. 

Tendo como causa a exigência prevista em lei 

ordinária pertinente à prestação de contas de campanha, a arguição de 

óbice à candidatura deve ser formulada na impugnação do pedido de 

registro de candidatura, nos exatos termos do que dispõe o artigo 11, § 10, 

da Lei das Eleições, pois a ausência da certidão configura irregularidade 

documental na instrução do pedido de registro, jamais comprometendo 

ou reduzindo a eficácia constitucional da disciplina dos direitos políticos 

(alistabilidade e elegibilidade). 

O caso em análise amolda-se com perfeição ao 

precedente do Tribunal Superior Eleitoral, relatado pelo Ministro 
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SEPÚLVEDA PERTENCE, concluindo que “ O indeferimento de registro 

de candidato por deficiência de documentação exigida por lei não 

implica suspensão de direitos políticos: a titularidade plena dos 

direitos políticos não o dispensava do registro de sua candidatura por 

partido ou coligação e esse, da prova documentada dos pressupostos de 

elegibilidade, entre eles, o pleno exercício dos mesmos direitos 

políticos (CF, art. 14, § 3º, II): negar o registro por falta de prova 

oportuna desse pressuposto não equivale obviamente a negar-lhe a 

realidade, mas apenas a afirmá-la não comprovada” (STF, AGI 231.917-

AgRg, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 5-2-1999). 

De fato, a ausência de certidão de quitação eleitoral 

que não tenha por causa a perda ou suspensão dos direitos políticos 

traduz mera “deficiência de documentação exigida por lei”, não 

comportando arguição por esta via do RCED, pois preclusa a 

oportunidade própria, aberta preteritamente na impugnação a registro de 

candidatura. 

Não é demais recordar que no pedido de registro de 

candidatura que lhe fora deferido, o Recorrido comprovou com todos os 

documentos necessários à permanência da integridade de seus direitos 

políticos, não havendo, nem de longe, como enquadrá-lo na hipótese 

prevista pelo artigo 14, § 3º, II, da CF. 

Assim foi atestado nos autos de Registro de 

Candidatura nº. 0600363-78.2020.6.16.0002: 
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7.  EM SÍNTESE 

 

O esforço demonstrado na exordial em tentar 

enquadrar o Recorrido na hipótese de suspensão dos direitos políticos 

prevista pelo artigo 15, IV da CF, em síntese, não prospera, pois: 

 

i. Não houve “recusa de cumprir obrigação a todos imposta”, mesmo 

porque, se houvesse, assistiria ao Recorrido o direito de cumprir 

prestação alternativa, garantido nos termos do art. 5º, VIII; 

 

ii. O Recorrido não se encontra enquadrado em nenhuma outra 

hipótese de perda ou suspensão dos direitos políticos previstas em 

rol taxativo pelo artigo 15 da CF; 
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iii. O Recorrido satisfaz assim a condição de elegibilidade prevista 

pelo artigo 14, § 3º, II, da CF; 

 

iv. A ausência de quitação eleitoral do Recorrido, in casu, retrata a 

ausência de um documento exigido por lei ordinária para registro 

de candidatura, precisamente pelo artigo 11, § 1º, VI, da Lei das 

Eleições; 

 

v. A ausência de quitação eleitoral do Recorrido não o torna 

inalistável ou inelegível, é dizer, em nada afeta “o pleno exercício 

dos direitos políticos”; 

 

vi. Nem todas as condições de elegibilidade são regulamentadas por 

normas do mesmo estrato hierárquico-normativo, pois enquanto o 

alistamento eleitoral e o domicílio eleitoral, verbi gratia, podem ser 

regulamentados por lei ordinária, atendendo a locução “na forma 

da lei” inserta no artigo 14, § 3º, in fine, da CF, a restrição do “pleno 

exercício dos direitos políticos” (art. 14, § 3º, II, da CF) apenas pode 

ocorrer através de “perda ou suspensão” que “só se dará nos 

casos” restritissimamente previstos pelo artigo 15 da CF; 

 

vii. A ausência de documento exigível no momento do registro de 

candidatura, se preexistente ao registro, apenas pode ser conhecida 

na impugnação a registro de candidatura, nos termos do disposto 

pelo artigo 11, § 10, da Lei nº. 9.504/97, estando a preclusa a 

oportunidade de impugnação posterior, mesmo porque destituída 

de status constitucional. É o que exige a estabilização das regras da 

disputa postas em aplicação ao longo do pleito eleitoral. 

 

 

8. EM CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, requer-se o não conhecimento deste 

RCED cuja relação processual não se encontra completamente formada, 
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abordando matéria já preclusa, mostrando-se por isso serôdio, ou, no 

mérito, sua improcedência. 

 

Para delimitação do expresso prequestionamento do 

dissídio jurisprudencial apontado, bem assim dos dispositivos 

constitucionais e de Lei Federal aplicáveis à resolução dos fatos trazidos à 

análise, invoca-se explícita pronúncia sobre o disposto pelos artigos 14, § 

3º, II e 15, IV, 5º. VIII, 60, § 4º, IV, 14, § 9º, da CF, artigos 11, § 1º, VI, 11, §§ 

7º e 10, da Lei nº. 9.504/97,  artigos 114 e 115, parágrafo único, do CPC, 

bem assim das Súmulas 47 e 57/TSE 

 

Termos em que 

   Pede deferimento. 

 

Curitiba, em 12 de janeiro de 2021. 

 

 

FERNANDO GUSTAVO KNOERR 

OAB/PR 21.242 

 

 

VIVIANE COÊLHO DE SÉLLOS KNOERR 

OAB/PR 63.587 

 

Num. 73712199 - Pág. 37Assinado eletronicamente por: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - 20/01/2021 10:36:41
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012010364168100000071287171
Número do documento: 21012010364168100000071287171



 

Num. 73712200 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - 20/01/2021 10:36:42
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012010364209900000071287172
Número do documento: 21012010364209900000071287172



 

 
 
 

JUSTIÇA ELEITORAL DO PARANÁ 
145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

 
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600318-33.2020.6.16.0145 / 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR 

REQUERENTE: #-PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA 

REQUERIDO: EDER FABIANO BORGES ADAO 

Advogados do(a) REQUERIDO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587, FERNANDO GUSTAVO

KNOERR - PR21242 
 
 

 CERTIDÃO
Certifico, para os devidos fins, que o recorrido juntou contestação nos autos, em 20/01/2021,
conforme ID. 73712194, através de advogados, dando-se por regularmente citado. Com isso,
retifiquei a autuação, para acrescentar os procuradores do recorrido, nos termos do documento
ID. 73712200. Cabe ressaltar que não se verificou a juntada de documentos novos.
Ato contínuo, em cumprimento ao despacho ID 64964724, faço a remessa desde RCED ao
egrégio Tribunal Regional Eleitoral.

 
Curitiba, data e hora do sistema. 

 
Carolina Trevilini Garcia

Analista Judiciária
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