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Parecer nº 023/2019 

Processo: 100/2019 

Requerente: Helena Maria Duarte de Holanda 

 

Assunto: Aplicabilidade da cláusula de barreira para suplentes  

 

PARECER JURÍDICO 
LEI 4.737 DE 1965. CÓDIGO ELEITORAL. SUPLÊNCIA. 
INAPLICABILIDADE DA VOTAÇÃO NOMINAL 
MÍNIMA (CLÁUSULA DE BARREIRA). 
DESCONSTITUIÇÃO DE DIPLOMA. INCOMPETÊNCIA 
DO PODER LEGISLATIVO. INDEFERIMENTO DO 
PEDIDO.  

             

I.Relatório 

 

 O vereador Eduardo Jorge Soares Carneiro, eleito em 2016 para assumir o cargo de 

vereador titular na Câmara dos Vereadores de João Pessoa pela coligação PV/PROS/PRTB 

com 4.288 votos, ao que tudo indica, irá assumir o cargo de deputado estadual na 

Assembleia Legislativa da Paraíba para o qual foi eleito em 2018, deixando vaga sua 

cadeira na Casa Napoleão Laureano. 

 Alega a requerente, vereadora Helena Holanda, diplomada 1ª suplente na eleição 

de 2016 ao receber 3.327 votos pela coligação PP/SD e ocupante de uma vaga não-titular 

na Câmara de Vereadores desta capital, que com a saída do vereador Eduardo Carneiro, a 

vaga de titular deve lhe ser destinada, eis que na coligação do futuro deputado nenhum 

outro candidato atingiu 1.419,3 votos (equivalentes a 10% do quociente eleitoral da 

eleição proporcional de 2016). 
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 Em resumo, são os fatos. 

 

II. Fundamentação 

 

 De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de João Pessoa, cabe ao 

Presidente desta Casa Legislativa convocar os suplentes quando necessário: 

 

Art. 26 São atribuições do Presidente, além das que 
estão expressas neste Regimento ou decorram da 
natureza de suas funções e prerrogativas: 
(...) 
XX - convocar suplente de Vereador, quando for o caso; 
(original sem destaques) 

 

 Os titulares e suplentes são diplomados pela Justiça Eleitoral, em sessão solene no 

ano anterior ao que dá início à legislatura para qual os candidatos foram eleitos. A 

diplomação é, portanto, o ato de competência da Justiça Eleitoral que atesta que o 

candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo.  

 A diplomação dos vereadores eleitos em 2016 para cumprir mandato de 2017 a 

2020 foi realizada no dia 15/12/2016, tendo sido diplomados os vereadores eleitos mais 

dois suplentes de cada coligação/partido. 

Na coligação PROS/PRTB foram diplomados tanto Eduardo Carneiro (titular, com 

4.288 votos), quanto Carlos Antonio de Barros (primeiro suplente, com 1.269 votos). 

 O Código Eleitoral, em seu artigo 112, disciplina a forma como serão determinados 

os suplentes em eleições proporcionais. O mesmo artigo, em seu parágrafo único, 

esclarece a situação que ora se discute ao determinar que para a definição dos suplentes 

não se exige votação nominal mínima de 10% (dez por cento) do quociente eleitoral 

descrita no artigo 108 do mesmo Código Eleitoral: 
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Art.112. Considerar-se-ão suplentes da representação 
partidária: 
I - os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos 
efetivos das listas dos respectivos partidos; 
II - em caso de empate na votação, na ordem 
decrescente da idade. 
Parágrafo único. Na definição dos suplentes da 
representação partidária, não há exigência de votação 
nominal mínima prevista pelo art. 108. (original sem 
destaques) 

 

De igual maneira, a Resolução nº 13.456/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, que 

dispõe sobre os atos preparatórios para eleição de 2016, determina em seu artigo 151, 

parágrafo único, que a exigência de votação nominal mínima não se aplica aos suplentes. 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal entende que alterações posteriores à ordem 

de diplomação estabelecida no ato da diplomação atenta contra o ato jurídico perfeito e 

desvirtua o sentido e a razão de ser das coligações: 

 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA 
PREVENTIVO.  CONSTITUCIONAL. SUPLENTES DE 
DEPUTADO FEDERAL. ORDEM DE SUBSTITUIÇÃO 
FIXADA SEGUNDO A ORDEM DA COLIGAÇÃO.  REJEIÇÃO 
DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE 
PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 
(...) 
5. A coligação assume perante os demais partidos e 
coligações, os órgãos da Justiça Eleitoral e, também, os 
eleitores, natureza de  superpartido; ela formaliza sua 
composição, registra seus candidatos,  apresenta-se 
nas peças publicitárias e nos horários eleitorais e, a 
partir dos votos, forma quociente próprio, que não 
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pode ser assumido isoladamente pelos partidos que a 
compunham nem pode ser por eles apropriado. 
6. O quociente partidário para o preenchimento de 
cargos vagos é definido em função da coligação, 
contemplando seus candidatos mais votados, 
independentemente dos partidos aos quais são filiados. 
Regra que deve ser mantida para a convocação dos 
suplentes, pois eles, como os eleitos, formam lista única 
de votações nominais que, em ordem decrescente, 
representa a vontade do eleitorado. 
7. A sistemática estabelecida no ordenamento jurídico 
eleitoral para o preenchimento dos cargos disputados 
no sistema de eleições proporcionais é declarada no 
momento da diplomação, quando são ordenados os 
candidatos eleitos e a ordem de sucessão pelos 
candidatos suplentes. A mudança dessa ordem atenta 
contra o ato jurídico perfeito e desvirtua o sentido e a 
razão de ser das coligações. 
8. Ao se coligarem, os partidos políticos aquiescem com 
a possibilidade de distribuição e rodízio no exercício do 
poder buscado em conjunto no processo eleitoral. 
9. Segurança denegada. (original sem destaques) 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS 30260/DF, rel. 
Min. Cármen Lúcia, DJ-e-166 divulg 29.08.2011 public 
30.08.2011, RTJ VOL-00220-PP-00278) 

  

Pelos motivos acima delineados, compreende esta Procuradoria que não houve 

equívoco na diplomação do vereador suplente Carlos Antonio de Barros, que deverá ser 

convocado para ocupar a vaga do vereador Eduardo Carneiro, caso este opte por assumir 

sua cadeira na Assembleia Legislativa Estadual. Além disso, eventual ação de 

desconstituição de diploma deverá ser impetrada na Justiça Eleitoral, a quem caberá por 

força do Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, se for o caso, realizar 

procedimento diverso para redefinir os suplentes da eleição de 2016. 
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III. Conclusão 

 

 Tendo em vista que o pleito de desconstituir diploma fornecido pelo Tribunal 

Regional Eleitoral extrapola a competência deste Poder Legislativo e fere de morte o 

Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, conclui-se que cabe à Presidência 

desta Câmara cumprir a ordem de diplomação, restando à requerente procurar a Justiça 

Eleitoral, que detém competência para decidir sobre seu requerimento. 

 

 

Salvo melhor juízo, é o parecer. 

Procuradoria, João Pessoa, 29 de janeiro de 2019. 

 

 

ANA MOEMA TARGINO FIUZA 

PROCURADORA-GERAL EM EXERCÍCIO 

 


