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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO N° 12.283
(17.8.95)
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 12.283 - CLASSE 4" - MINAS
GERAIS (260' Zona -São Sebastião dg Paraíso).
Relator: Ministro Jesus Costa Lima.

Relator designado: Ministro Torquato Jardim.
Recorrentes: Lair Furtado e Jaime Antônio de Souza, eleitos. respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito.

Advogado: Dr. Orlando Vaz.
Recorridos:

Partidos da Social Democracia Brasileira - PSDB, dos
Trabalhadores - PT e Comunista do Brasil - PC do B, por seus
Presidentes.
Advogados: Drs. Paulo Aguiar de Oliveira e Rodoval de Souza Guedes.

Devido processo legal. Limite do exercício da

defesa: não cabe à pane defender-se de prova de
inquérito policial não jurisdicionalizada. Não pode o
Juiz tomar em conta a prova do inquérito não debatida

no processo judicial. Nulidade absoluta da decisão
judicial.
Recurso especial conhecido e provido para

anular a decisão regional e para que outra se profira
tomando em conta apenas a prova submetida ao

contraditório e à ampla defesa.

Vistos, etc.,

Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria de votos, vencido o Sr. Ministro Relator, em conhecer do recurso e

dar-lhe provimento para o fim de¡ anular o acórdão recorrido para que outro
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seja proferido com as observâncias do devido processo legal, nos termos das

notas taquigráficas em anexo, que ficam fazendo parte integrante desta
decisão.

Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 17 de agosto de 1995.

[mu/bw
Ministro CARLOS VELL SO, Presidente

N

I
Ministro T

,

040
QUATO JARDl

elator designado

, vencido
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RELATÓRIO

O EXM° SR. MINISTRO JESUS COSTA LIMA:

O egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais negou
provimento ao recurso de Lair Furtado e Jaime Antônio de Souza, Prefeito e
Vice-Prefeito eleitos em 1992, no Municipio de São Sebastião do Paraíso,
manifestado contra a r. sentença que,
impugnação de mandato eletivo,

julgando procedente ação de

cassou os seus diplomas por terem sido

diretamente beneficiados pelo abuso do poder econômico e político praticado
pelo então Prefeito Municipal, durante a campanha eleitoral do referido pleito.

2. Conforme espelha a ementa do v. acórdão recorrido (fl.

520), a Corte Regional considerou que a ação de impugnação de mandato
eletivo,

prevista no § 10,

do art. 14,

da Constituição Federal, 'é um

instrumento que pode ser manejado concomitantemente com outros, como é o
caso da investigação prevista no § 9° do art. 14 da Constituição Federal e as
sanções previstas na Le¡ Complementar no 64/90, que serão aplicadas toda
vez que se constatar, incontestavelmente, a presença de provas de abuso do
poder econômico

Concluiu:

”As provas existentes na presente ação de impugnação ao
mandato eletivo demonstram a utilização de meios abusivas,
proibidos por lei, pelo Prefeito que encontrava-se no exercício

do cargo, gastando o dinheiro público, distribuindo lotes e
concedendo outras benesses, tudo com
favorecer os candidatos de seu partido.

o objetivo de
Os candidatos

beneficiados pela propaganda ilegal estão sujeitos a sanções
legais, inclusive a perda de seus diplomas. Basta que o
candidato se coloque numa posição passiva, em situação de

con/uio com os autores da campanha abusiva, embora sem
participar dela ostensivamente, para sofrer os efeitos de tal

J:
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atitude que lhe é proveitosa. Cassação dos mandatos eletivos
mantida. Desprovimento do recurso, rejeitando-se as
preliminares argüidas pelos recorrentes
3. Seguiram-se vários embargos de declaração que foram
rejeitados,

porque opostos com ocaráter de protelatórios.

4. No recurso especial oferecido às fls. 581/598. fundado no
art. 276, I, a e b, do Código Eleitoral, argúem, preliminarmente, nulidade do
processo, porque a defesa foi patrocinada por advogado que, além de juntar
procuração posteriormente, exercia função incompatível com a advocacia,
tendo, por isso, o advogado que subscreveu o presente recurso deixado de

ser intimado de atos processuais, atingindo os recorrentes no seu direito de
defesa. Entendem também que foi ofendido o princípio “non bis in idem:
porquanto, tanto o Juízo monocrático quanto o Tribunal condenaram os
recorrentes por idêntico motivo em dois procedimentos diversos : a) -

investigação judicial prevista na LC n° 64/90 e b)- ação de impugnação de
mandato eletivo, postulando a anulação dos julgamentos para, reunidos os
referidos feitos pela conexão do art. 150 do CPC, proceder a uma só decisão.

5. No mérito, tecem considerações sobre a prova produzida

quanto

à distribuição de

materiais de

construção,

uso da

máquina

administrativa e doação de lotes em troca de apoio politico, sustentando,
ainda, faltar na decisão recorrida a relação de causa e efeito entre o suposto
ato praticado pelo ex-Prefeito Waldir Marcolini,

- o qual, desse modo,

teria

de figurar como litisconsorte passivo na ação -, e a obtenção de vantagem
ilícita por parte dos recorrentes.

Aduzem, em suma, que o v. acórdão regional violou os artigos

14, § 10, 93, lX e 5°, incisos XXXVI e LV, todos da Constituição Federal; o art.
84, VI, da Lei n° 4.215/63 (EOAB) e o art. 105 do Código de Processo Civil,
dissentindo de diversos julgado do T E, relativos à valoração da prova.
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6. Concomitantemente, interpuseram Recurso Extraordinário

com base nos artigos 26 a 29 da Lei n° 8.038, de 28.5.90 e no art. 102, Ill, a,
da Constituição Federal. lnadmitido

corn base no inciso III do referido

dispositivo da Constituição, deu origem a agravo de instrumento para o
colendo Supremo Tribunal Federal (fls. 599 e 677).

Autuado, tomou o n°

16.4491-5/049. Foi distribuído ao eminente Ministro SYDNEY SANCHES no
dia 25.8.1994, sendo remetido para a Procuradoria-Geral da República a
31.8.1994, onde ainda se encontra, segundo informações obtidas pela minha
Assessoria.

7. Contra-arrazoado às fls. 705/718.

8. Ao oficiar nos autos, o douto representante do Ministério

Público Eleitoral, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim
ementado:

“Alegada incompatibilidade do advogado que firmou em
conjunto com outro advogado desimpedido as alegações
finais. Pretendido reexame de prova...

Tenho por feito o relatório/7
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VOTO-PRELIMINAR

O EXM° SR. MINISTRO JESUS COSTA LIMA (Relator):

Senhor

Presidente

e

Senhores

Ministros.

Parece-se

indispensável perquirir se devemos julgar o recurso especial ou esperar que

o colendo Supremo Tribunal Federal aprecie o agravo de instrumento
interposto da inadmissibílidade do recurso extraordinário, o qual - esclareci

no relatório - apoia-se no art. 102, lII, “a”, da Constituição Federal e artigos
26 a 29, da Lei n° 8.038, de 28.5.1990, afirmando que foram violados os
artigos: 14, § 10, 93, IX e 5°, LIV e LV, da Carta.

2. Entendeu, entretanto, o

ilustre Des. LÚCIO URBANO,

Presidente do Tribunal Regional, de negar a subida do recurso extremo com o
seguinte fundamento:
“Tendo em vista os termos do inciso /ll da art. 102, da
Constituição Federal, lnadmito o presente recurso, por
incabíve (Fls.672).
3. O aludido dispositivo dispõe:

“Art.

102.

Compete

ao

Supremo

Tribunal

Federal,

preclpuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

Omissis.......................................................................................
Ill - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas
decididas em única ou última instância, quando a decisão
recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição.”
,

@IA/r
i.
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De outra parte, cuidando do Tribunal Superior Eleitoral, diz a
Constituição, no art.121:

“§ 3° -São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior
Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as
denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança
“§ 4° -Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais
somente caberá recurso quando:
“l -

forem proferidas

contra disposição

expressa

desta

Constituição ou de lei

4. O art. 276, do Código Eleitoral considera terminativas as
decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais, salvo

se “proferidas contra

expressa disposição de lei”, quando cabe recurso para o TSE. No caso, devese atentar para o que rege o § 4°, do art. 121 da CF, transcrito linhas acima.

5. Já o art. 281, do Código Eleitoral também considera
terminativas as decisões do TSE, “salvo as que declararem a invalidade de lei
ou ato contrário à Constituição Federal... ”

6.

A Lei n° 8.038, de 28.5.1990 estabelece ;normas

procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal

de Justiça e o Supremo Tribunal Federal Logo, equivocada a referência
posta no RE quanto aos artigos 26 a 29 dessa lei, que estariam a autorizar a
interposição do apelo derradeiro para o STF.

7. A meu sentir, deve-se intuir que

cabe recurso

para o

colendo Supremo Tribunal Federal das decisões do TSE, se contrariarem a

Constituição. Enquanto que,

das decisões de TRE, se proferidas contra

disposição expressa da Constituição, o recurso cabível é para o TSE e não
”STF, exatamente porque o § 3°, do art. 121 considera recorriveis para

o

colendo Supremo Tribunal FederaLjs/Zdecisões do Tribunal Superior
_x
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Eleitoral, se proferidas em contrário à Constituição Federal.

8. Conjugando-se as disposições dos artigos 102, Ill e 121,
§ § 3° e 4°, da Constituição Federal com o art. 281, do Código Eleitoral,
poder-se-ia entender cabível recurso extraordinário, seja de decisão do TSE,

seja de TRE, desde que contrariassem a Carta Maior. Todavia, salvo melhor
juízo,

das decisões dos Regionais que

se atritem com a Constituição,

o

recurso cabível ainda é para o TSE, considerando-se que as hipóteses de
cabimento de recurso de julgados de TRE, previstas nos itens I a V, do art.
121, § 4°, da CF,

harmonizam-se com as do art. 276, do CE, que foi

recepcionado.

9. De conseguinte,

entendo que, mesmo na pendência de

apreciação do agravo de instrumento manejado contra a inadmissão do

extraordinário, esta Corte pode julgar o recurso especial, ainda mais

por

tratar-se de recurso contra as eleições municipais de 1.992, cujos mandatos

estão a findarem-se, merecendo o eleitorado uma resposta tranquilizadora
sobre o real resultado do pleito.

É o voto preliminar.
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PEDIDO DE VISTA

O

SENHOR

MINISTRO

MARCO

AURÉLIO:

Senhor

Presidente, não posso ousar e pretender julgar nesta assentada o recurso da
competência do Supremo. Agora, há um aspecto ligado à organicidade do
Direito: foi protocolado o especial, e nós nos defrontamos com ele. Perguntase: Até que ponto a iniciativa do interessado - interpondo o extraordinário e

após o trancamento desse extraordinário, o agravo - prejudica a apreciação
imediata deste especial? S. Exa, o Relator, entende que não?

O SENHOR MINISTRO JESUS COSTA LIMA (Relator): Que

não.

(“Í
v

l
O

SENHOR

MINISTRO

MARCO

AURÉLIO:

Senhor

Presidente, não me sinto à vontade para externar convicção sobre a matéria.
Vou pedir vista do processo.
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EXTRATO DA ATA

REsp. n° 12.283 - Cls. 4° - MG. Relator: Min. Jesus Costa Lima
- Recorrentes: Lair Furtado e Jaime Antônio de Souza, Prefeito e Vice-Prefeito
eleitos, respectivamente (Adv°: Dr. Orlando Vaz). Recorridos: Partidos da
Social Democracia Brasileira-PSDB, dos Trabalhadores-PT e Comunista do
Brasil-PC do B, por seus Presidentes (Adv°s: Drs. Paulo Aguiar de Oliveira e

Rodoval de Sousa Guedes).
Usaram da palavra, pelos recorrentes, o Dr. Orlando Vaz e,
pelos recorridos, o Dr. Paulo Aguiar.
Decisão: Após o voto do Sr. Ministro Relator, entendendo que
deve se prosseguir no julgamento do recurso especial, não obstante pendente
de julgamento no Supremo Tribunal Federal agravo de instrumento interposto
de decisão denegatória do recurso extraordinário, no que foi acompanhado
pelos Srs. Ministros Torquato Jardim e Diniz de Andrada, pediu vista o Sr.
Ministro Marco Aurélio.
Presidência do Exm° Sr. Ministro Carlos Velloso. Presentes os
Srs. Ministros Marco Aurélio, Francisco Rezek, Antônio de Pádua Ribeiro,

Jesus Costa Lima, Torquato Jardim, Diniz de Andrada e o Dr. Antônio
Fernando Barros e Silva de Souza, Vice-Procurador-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 13.6.95.
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VOTO-VISTA

O

SENHOR

MINISTRO

MARCO

AURÉLIO:

Senhor

Presidente, quanto à preliminar evocada, tenho a dizer que não se pode
emprestar à interposição precoce de um certo recurso, contornos próprios à

demanda cautelar. E se admitíssemos que a interposição do recurso
extraordinário contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, diretamente,

expungido o crivo do Tribunal Superior Eleitoral, estaríamos, na verdade, a
conferir-lhe efeitos de cautelar.
Acompanho S. Ext1 o Relator e rejeito, portanto, a preliminar

apontada.
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VOTO

O EXM° SR. MINISTRO JESUS COSTA LIMA (Relator):

Senhor Presidente e Senhores Ministros.

I. As preliminares acham-se relacionadas à participação do
Dr. Wellington Antônio de Carvalho, que acompanhou a fase de instrução
da ação de impugnação de mandato eletivo, todas articuladas sob o mesmo
enfoque de nulidade.

Dizem nulos

os atos praticados pelo referido advogado a

partir das fls. 291, por falta de constituição regular, nos autos, e ainda pela sua

incompatibilidade para o exercício da advocacia, por ser Chefe de Gabinete do
Prefeito Municipal, consoante vedação prevista no artigo 84, VI, da Lei n°
4.215/63. Acrescentam que não foram intimados para especificar provas, bem
assim do despacho saneador, cerceando-Ihes o direito de defesa.

Apontam , ainda, violação ao princípio do non bis in idem,

porque teriam sido julgados e condenados pelos mesmos motivos em
procedimentos diferentes, como saliente¡ no relatório.

Improcedem as preliminares. Quanto à nulidade dos atos
praticados pelo referido advogado, a questão foi analisada, exaustivamente,

pela Procuradoria Regional Eleitoral, ( parecer de fls. 491/492), em audiência
(fls. 526), e no acórdão recorrido, nos termos do voto condutor do MM. Juiz
Relator, acompanhado à unanimidade p

mam (fls. 528, 530, 532/533).

s demais membros do TRE, que as
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O prejuízo não foi demonstrado. Constata-se dos autos que o
Dr. Wellington Antônio de Carvalho foi constituído pelos ora recorrentes em
11.01 .93, juntamente com outros causídicos, inclusive com o

próprio

advogado que argüiu a preliminar, conforme o instrumento constante à fI. 350.

Note-se mais: a contestação foi oferecida na mesma data da
outorga do referido mandato (fl. 275), nada sendo alegado então. O advogado
inquinado como incompatível foi intimado e compareceu à audiência de
instrução e julgamento (fls. 351 e 352 usque 376). Apresentou alegações
finais em conjunto com o advogado subscritor do recurso - o mesmo que

argüiu a nulidade. De tal sorte, ficando silente, teve por boa e regular

a

atuação do seu colega, convalidando-a. Além disso, requereu a produção de
provas mas, intimado, não as especificou, tendo sido também, intimado do

despacho saneador (fls. 291, 292 e 294). Tudo, ressalte-se, com o
conhecimento pleno de que deveriam ter os demais advogados, porquanto

constituídos com os mesmos poderes que lhe fora conferido para a causa, nos
termos da procuração outorgada de fl. 350.

Não aproveita aos recorrentes a argüição de nulidade a que
eles mesmos deram causa, somente levantada após a desfavorável decisão
de 1° grau, para reverte-Ia em benefício próprio, em flagrante oposição ao
preceituado nos artigos 243 e 245 do Código de Processo Civil.

de não terem sido reunidos os

No que pertine ao fato
procedimentos referidos,

em

face de conexão,

porque ajuizados com

fundamento na prática de abuso do poder econômico e de autoridade, o MM.
Juízo Eleitoral e a egrégia Corte Regional, nas decisões proferidas, concluíram
que não incidiram em qualquer ofensa ao princípio non bis in idem,
inexistindo as hipóteses autorizadoras de conexão ou continência, pois

tratavam-se de ações com ritos diversos e em fases diferentes do processo
eleitoral. Além do mais, com finalidade) e abrangência diferentes, dependendo

l
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de situações fáticas e legais específicas como salientou o eminente Ministro
Paulo Brossard:

“Tanto assim o é, que a ação prevista no § 10 do art. 14 da
Constituição, julgada procedente, não impede que, sem
ofensa à regra do non bis in idem, venha a ser instaurado um
processo penal pela prática de crime eleitoral"
"x

Não conheço das preliminarw
Í

1 Voto do eminente Ministro Paulo Brossard no Acórdão no 11.951, in DJ de 7.6.91.
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VOTO-PRELIMINAR

O

SENHOR

MINISTRO

MARCO

AURÉLIO:

Senhor

Presidente, na espécie, temos preliminares da causa ligadas à capacidade
postulatória e que vêm veiculadas no recurso interposto.

Não seria o caso de não conhecermos do recurso quanto a
elas? Para chegarmos à rejeição, pura e simples, teremos que ultrapassar a
barreira de conhecimento do especial.
Não conheço do especial quanto às preliminares.

/ ,me
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VOTO-MÉRITO
(VENCIDO)

O EXM° SR. MINISTRO JESUS COSTA LIMA (Relator):

1. Questionam as provas coligidas nos autos. Na realidade,
buscam,

embora o neguem,

dissimulado em apontada

o reexame do contraditório,

ainda que

revaloração, como se depreende inclusive do

próprio títqu da articulação feita nas razões recursais (fl. 590): “IV- As provas
mal colhidas de supostas infrações”. As questões indicadas implicam no
revolver dos fatos já perquiridos e resolvidos pelas instâncias ordinárias.

2. O recurso especial não se presta para o reexame de prova

e nem matéria fática (STF, Súmula 279). Não se demonstrou, também, a
divergência jurisprudencial, limitando-se o recurso a apontar diversos julgados
do TSE, sem sequer mencionar as ementas respectivas (fls. 583).

3. Ainda que superados esses óbices, suficientes para o não
conhecimento do apelo, e ainda que exercitada a revaloração do conjunto
probatório, as ações do Prefeito da época, conduzem, de forma irretorquível, à

caracterização da prática de abuso do poder econômico e político, em
benefício das candidaturas dos recorrentes.

O

reclamado

nexo

de

causalidade

foi

cuidadosamente

estabelecido no v. acórdão recorrido.

O Juiz

Relator, NEPOMUCENO SILVA, expôs de forma

articulada as infrações imputadas aos recorrentes, todas perpetradas via ação
da máquina administrativa da Prefeitura e/ou de seu titular de então, Waldir

Marcolinl, em apoio ostensivo e intenso a seu candidato Lair Furtado.;

/
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Pelo exame do painel probatório, afastou as alegações de

distribuição de material de construção, do uso de veículos oficiais municipais e
de propaganda em rádio, paga pela Prefeitura em benefício dos candidatos,

por considerar a prova não jurisdicionalizada e outras, frágeis.

No entanto, no tocante às demais provas coligidas nos autos
asseve TOUI

“b) USO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA:
JORNAIS E CARTAS A ELEITORES

ENVIO DE

Aqui os ¡mpugnantes-recorridos querem se referir ao uso da
guarda-mirim e de veículo da Prefeitura (Elba) para entrega de
cartas, contendo pedidos de apoio político, em diversos
bairros.
Tal como foi, revela induvidosa intenção eleitoreira, vinculando
a administração do Sr. Waldir Marco/in¡ aos recorrentes, tanto
verdade que levou um encarte contendo propaganda dos
mesmos, Lair Furtado e Jaime Antônio de Souza, com seu

plano de metas e dizendo, ao rodapé, logo abaixo da foto do
candidato de preferência do Sr. Waldir: 'Paraíso em Boas
Mãos

Aquele encarte, (M venia, é como se integre da própria
edição. Editado à parte, pouco importa, já que a entrega aos
eleitores deu-se de porta em porta, na mesma oportunidade e

em conjunto com a edição principal, que, assim era o conduto
da propaganda.

Colimou privilegiar Lair e Jaime, tanto é verdade que não
trouxe qualquer encarte dos demais concorrentes. Essa, em

verdade, a essência do desequilíbrio.
Mas o capítulo, aqui, é precípuo quanto ao uso da máquina
administrativa para a distribuição desses jornais, isto é, o uso
da guarda-mirim e do veícqu (Elba), da Prefeitura.

Válida a confissão de pagamento do jornal. Não se sabe,
entretanto, se também do encarte. Mas de qualquer sorte,
esse jornal foi o veículo da irregular propaganda, daí o uso da
p

máquina administrativa, acrescendo-se que a entrega se deu

pela guarda-mirim, cujo trabalho é de utilidade pública, não
podendo ser priorizado, ainda mais para propaganda política

/V'A
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de determinado candidato ou facção. E se o pagamento a
essa guarda-mirim se deu pelo Sr. Prefeito, sendo o trabalho
de natureza eleitoral, só via partidos políticos interessados é
que poderia se dar, o que, de qua/quer sorte, o incrimina.

Do conseguinte, se no primeiro item tênue a prova, aqui ela é
robusta, a mais não ver. Válida a prova para inferência do uso
da máquina administrativa em prol dos candidatos favoritos
daquela municipalidade: Lair e Jaime, nele (uso) envolvidos
como beneficiários diretos, até porque indesmentido.

Também nesse capítqu insere-se a entrega de cartas a
eleitores, via a mesma guarda-mirim. A prova aqui também é
inconteste. O nexo entre o conteúdo das cartas é, dai venia,
absoluto para unir a ação eleitoreira do Sr. Waldir Marco/in¡ e
seus protegidos, Lair e Jaime. Vejamos:
1) Carta dirigida aos moradores dos bairros VENEZA l e

VENEZA ll:
'Prezados moradores dos Bairros Veneza l e Veneza II: Quem
lhes dirigi (sic) a palavra é o Prefeito WALDIR MARCOLINI.

Mais uma vez venho pedir o seu voto para meu candidato a
Prefeito Municipal, que é o Sr. LAIR FURTADO, n° 25,
empresário, com grande prática em administração. Os
partidos, nossos adversários, fizeram de tudo para impedir o
registro do nosso candidato. Motivo: medo de derrota, receio

da vitória. Fomos vítimas desses políticos despreparados. E
bom lembrar que fomos nós quem construiu suas casas
nesse bairro, onde você paga, hoje, uma das prestações mais
baixas do País, no valor de Cr$ 20.000,00 quando o aluguel
de sua casa e' avaliado de Cr$ 150.000,00 a Cr$ 200.000,00.
Asfaltamos boa parte das ruas desse bairro, não fizemos tudo
devido ao alto custo, mas meu sucessor assumiu o

compromisso, caso eleito, completará o asfalto de imediato,
construirá, também aí, uma praça de esportes. Acho que
mereço, mais uma vez, o seu voto. Preciso de seu voto para
fazer o meu sucessor, que será LA/R FURTADO, n° 25, e
nossos candidatos a vereadores, do PFL e PMDB. Desde já o

meu muito obrigado. (a) Waldir Marcolinl,'
2) No mesmo sentido são as cartas aos moradores da Vila Ipê

(fls. 332), Vila Formosa e Planalto (fls. 333), à ele/tora Lázara
M. Brochado (fls. 331), aos moradores do bairro São Judas
Tadeu (fls. 120 da representação), ãos mutuários do Conjunto
Habitacional Dr. Rubens Fi. Gonça/yes (fls. 121, idem) e,
r

WV'
l
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segundo o relatório policial (fls. 226), também aos moradores
da Vila Sta. Maria.
Quer dizer, toma lá, dá cá, como se o voto fosse mercadoria.
Como se a obra ou o serviço público fosse dele, Waldir
Marcolini, e não do povo. O nexo se escancara. Lair se

beneficiou à larga da máquina administrativa daquele
municipio, sob intensa ação partidária e ilegal do Waldir
Marcolini.

e) DOAÇÃO DE LOTES EM TROCA DE APOIO POLÍTICO A
LA/R E JAIME
Nesse capítulo a prova é fartíssima, documental e oral. Aliás,
a prática não é desmentida.
Alega-se que a Prefeitura estava a cumprir lei municipal: n°
2.036, de 2.7.92. Seu artigo 1° textua: “Fica o Poder Executivo
Municipal

autorizado

a

doar

os

lotes

existentes

nos

loteamentos RESIDENCIAL ROSENTINA DOS SANTOS
FIGUEIREDO, PARAISO DO BOSQUE e lotes remanescentes
do JARDIM ALVORADA, observando-se o disposto no art.
141, inciso l, letra a da Lei Orgânica Municipal (res. 1.785, de
20/03/90) e as seguintes circunstâncias:... ”
Entretanto, o que insta ver não e' a doação em si, mas o modo,
os objetivos e a discricionariedade nas doações. Assim o que,
aparentemente, tem a roupagem de legalidade, na realidade,
não passa de embuste para encobrir verdadeira propaganda

política.

E em São Sebastião do Paraíso essa foi a realidade naquele
período eleitoral a'ulho a outubro/92).

#na/idade

no

cumprimento

do

Houve desvio de

ato

administrativo,

caracterizando o abuso de poder político em favor dos

candidatos favoritos (Lair e Jaime).
Quer dizer, valeu-se ele, Waldir Marco/in¡ e seus adeptos, de

um ato com aparência legal, dele tirando proveito espúrio, eis
que afrontando o regime democrático.
De tudo, o que exsurge é a existência de uma verdadeira
oligarquia em São Sebastião do Paraíso, pelo menos durante

os últimos doze anos, cW/é do histórico de fls. 15, ao
(, a"

/
/
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qual me reporta, verbis: (LÊ)
'PELO MENOS DE DOZE ANOS A ESTA PARTE OS
FATOS, QUE ENTRISTECEM A HISTÓRIA DO
MUNICIPIO SE REPETEM, COM PEQUENOS
LANCES DIFERENC/ADOS. FOI ASSIM QUANDO SE
ELEGEU PREFEITO O SR. WAL_DIR MARCOLINI;
FOI ASSIM QUANDO ESTE IMPOS AO POVO DA
CIDADE O DR. JOAO_MAMBRINI FILHO; FOI ASS/M
QUANDO O DR. JOAO MAMBRINI FILHO HOUVE
POR BEM TRAZER DE VOLTA O MESMO WALDIR
MARCOLINI; FOI ASSIM AGORA QUANDO WALDIR
MARCOLINI RESOLVE FAZER SEU SUCESSOR,
LAIR FURTADO, QUE É CUNHADO DO EXPREFEITO, DR. JOAO MAMBRINI FILHO, FORMA
ENCONTRADA DE PERPETUAR-SE NO 'PODER'
COMO PEQUENO 'RE/Ç' 'REI DE Sl MESMO' E DE
SEU /MPERIO ECONOMICO-FINANCEIRO, "
Aliás, sobre alegar uma suposta legalidade nas doações
daqueles lotes, tão-só-porque em cumprimento a uma lei,
cumpre expressar o pensamento magistral de Cretela Júnior,

ig “Desvio de Poder', p. 36, verbis: (LE)
'AO CONTRÁRIO DO OUE JU_LGAM MUITOS
TRATADISTAS, A LEGAL/DADE NAO E FORMADA
APENAS
DE
ELEMENTOS A EXTERNOS,
RELACIONADOS COM A COMPETENCIA, OBJETO
E FORMA. A LEGAL/DADE PENETRA ATE OS
MOT¡VOS E PRINCIPALMENTE ATE O FIM DO ATO;
E IGUAL O ATO ADMINISTRATIVO EM QUE O FIM E
VICIADO'
Vale dizer, ao transmudar a finalidade prevista pela edilidade
para aquelas doações, praticou o Sr. Waldir Marco/in¡ o que
chamamos de desvio de finalidade ou desvio do poder de

autoridade, que dentre o mais compõe o núcleo do art. 237 do
Código Eleitoral:

'A INTERFERÊNCIA DO PODER ECONÔMICO E o
DESVIO ou ABUSO DO PODER DE AUTORIDADE,
EM DESFA von DA LIBERDADE DO voro, SERAO
COIBIDOS E PUNIDOS.'
(E

Esse dispositivo, sem dúvida, ao) falar em

poder econômico

“interferência do

em desfavo/da liberdade do voto... " quis
W
/
I
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atinar para determinadas situações, com/nanda-as ilegais e
susceptíveis de desequilíbrar a disputa eleitoral anulando a
igualdade de chances dos partidas políticas.

O plano, arquitetado em São Sebastião do Paraíso para levar
Lair e Jaime ao poder, seja pela malsinada propaganda (o
Jornal e seu encarte e as cartas aos eleitores), au seja pelas

discricionadas doações, isto é, feitas somente pelo grupo
Marcolini, desequilíbrou de moda absoluto aquela disputa,
ferindo de morte, repita, o regime democrática. ”
Importa considerar, igualmente, os votos proferidos pelos
demais membros da Corte Mineira:

- O Juiz ANTÓNIO DE PAULA (fl. 549):
“Após a relaor, tive acesso aos autos e da análise feita
convenci-me de que as provas trazidas ao bojo das autos são
mais que suficientes ao reconhecimento de que, durante a
campanha eleitoral relativa às eleições municipais de 1988,
naquele Município de São Sebastião do Paraíso, o Prefeito

anterior Waldir Marcolini, que se encontrava no plena exercício
do cargo, usou e abusou da máquina administrativa com o
inequívoca propósito de eleger os recorrentes para os cargos
de Prefeito e Vice-Prefeita. Estou adotando as judia/asas
conclusões da Mil/fa Juíza eleitoral, que examinou
profundamente as provas coligidas e lançou a sua decisão,
estribada nas princípios constitucionais e legais que regem a
processo eleitoral, cuja lisura a legislador procurou preservar
de todas as formas.
As provas existentes na presente ação de impugnação ao
mandato eletivo dos recorrentes demonstram a utilização de
meias

abusivas,

proibidos

por

lei,

pela

Prefeita

que

encontrava-se no exercício do cargo, gastando a dinheiro
público, distribuindo lotes e concedendo outras benesses, tudo

com a objetiva de favorecer as candidatos de seu partido.
Pader-se-a' argumentar, e issa foi feita nas razões de recurso,
que as atas em que vem embasada a sentença monocrática

são da exclusiva responsabilidade da Sr. Waldir Marcolini, mas
isso não afasta a aplicação das sanções previstas na
legislação eleitoral, cujas disposições estão contidas
basicamente na Constituição ,tisderal de 1988, arts. 14 e
r,
l
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seguintes, na Lei Complementar n° 64, de 1990 e na Código
Eleitoral. Todo esse conjunta normativo, e em especial as
disposições contidas na art. 14, §§ 9° e 10 da carta Magna de
1988, e em várias regras da Le¡ Complementar rfJ 64/90,
levam a' inafastável conclusão de ardem lógico-jurídica de que
aqueles candidatos beneficiadas pela propaganda ilegal estão
sujeitos a sanções legais, inclusive a perda de seus diplomas.
Basta então, que o candidata se coloque numa posição
passiva, em situação de con/uia com os autores da campanha

abusiva, embora sem participar dela astensivamente, para
sofrer os efeitos de tal atitude que lhe é proveitosa.
No casa presente, ocorre justamente isso: a propaganda fa¡

intensamente desenvolvida, com infração do sistema
normativa pelo Prefeita anterior, que terminou por gerar as
efeitos calimados, qual seja, a eleição dos impugnadas.
Em reforçando esta posição, sob o prisma estritamente
jurídico, volto ao inciso XV da art. 22 da lei Complementar
64/90, que diz que:
'XV - se a representação for julgada procedente após
a eleição da candidato, serão remetidas cópias de
tada a processa ao Ministério Pública Eleitoral, para os

fins previstas no art. 14, §§ 10 e 11 da Constituição
Federal, e art. 262, inciso lV, da Código Eleitoral'

Diz o parágrafo única desse inciso : (LE)
'Parágrafo único - o recurso contra diplomação,
interposto pelo representante, não impede a atuação
da Ministério Público na mesmo sentido.”

Temos toda uma série de disposições que se enfeixam e se
harmonizam na sentida de assegurar a lisura da pleito e
aplicar as sanções cabíveis.

No caso presente, os próprias impugnantes cuidaram de
antecipar ao Ministério Público, entraram com a ação de
impugnação de mandato eletivo e trouxeram as provas
necessárias e suficientes ao reconhecimento da infração.

Com estas considerações, voto com o Relator, confirmando a
sentença recorrida, de fls. 415/423, pelas seus próprios e
jurídicas fundamentos. ”
- O JUÍZ CARVALHO PEREIRA (fÍ._ 55 1)(.1/

/
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“Pe/as votos da relatar e Revisor, ficou devidamente
comprovada a abuso da poder político, bem como o nexo

causal existente entre este e as eleições das recorrentes. Tal
fato veio macular a eleição das impugnadas em São Sebastião
do Paraíso, razão pela qual acompanha aqueles votos,
negando provimento ao recurso. "
4. Assim, mesmo que os recorrentes não tenham praticado
diretamente

os delitos, estão sujeitos às sanções legais correspondentes

porque os reais beneficiados, além

da interferência de tais atos na

normalidade e legitimidade do pleito.

5. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é firme,
consubstanciado

em

diversas

decisões

proferidas

em

julgamentos

memoráveis, ao apreciar questões como a que ora se nos apresenta,
infelizmente não raras em nosso País.

Confira-se.

“Revalaração da prova admitida em recurso especial. Para

tanta tem-se presente que os valores de 'normalidade e
legitimidade das eleições' e de preservação do 'interesse
público de lisura eleitoral', tuteladas na Constituição (art. 14, §
9°) e na Lei de lnelegibilidade (art. 19, parágrafo único e art.
23, ig fi_ne), são direitos coletivas fundamentais pertinentes a'
eficácia social da regime democrática representativa
“...lrrelevante a cálculo aritmética para demonstração da
vantagem quantitativa em votos auferida diretamente por
quem pratique, em favor próprio ou de terceira, atas que
canfigurem a abuso da poder econômico ou de autoridade.
Essencial é, exclusivamente, a conduta contrária aa cãnane
constitucional. ”
“Abuso de poder econômica e de autoridade. Benefício de

terceira. '(...) Nem a art. 14, parágrafo 10 (da Constituição),
nem o princípio da “due process of law”, ainda que se lhe
empreste o conceito substantivo q'ue ganhou na América da
Norte, subordinam a perda do mandato à responsabilidade
pessoal do candidata eleito ?as práticas viciasas

I

que,
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comprometendo a pleito, a determinam”?
"P/eita Municipal de 15.11.88. Ação de Impugnação de
mandato. Prefeito e Vice-Prefeito eleitos. Alegação da abusa
de poder econômico e fraude.
(...)Demonstrada, nos autos, a existência de provas da abuso

do poder político e econômico, configurando o envolvimento
das autoridades, como, também, da culpa 'in vlgilando' dos
Recurso conhecido e
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita.
provida para cassar o mandato da Prefeito e Vice-Prefeito ”.3

6. Invoco, ainda, o pronunciamento do eminente Ministro

CARLOS VELLOSO, no Recurso n° 11.241-RS, onde após mencionar o voto
que proferira no Recurso n° 9.354-RS, dele extraiu o seguinte trecho, in
verbis:

“Tal como sustentei, naquele voto, estou em que, acarrentes
fatos caracterizadares da influência do poder econômico ou de
abusa da exercício de função, carga au emprego na
administração pública, vale dizer, acarrentes, de forma
objetiva, tais atos ou fatos, tem-se a inelegibilidade do
candidato beneficiado, certo que importa a existência objetiva

dos fatos ou atos, não importando a responsabilidade
subjetiva da candidata. Neutras palavras, importa a existência
do ato ou fato que beneñcia um candidato, em detrimento da
princípio da igualdade. Existindo o ato ou fato irregular que
implica quebra da princípio isanômica entre os candidatas,
tem-se a inelegibilidade, não importando se o candidato
deseja ou não, conscientemente, a benefício

7. A responsabilidade dos recorrentes, no caso, é inafastável,
ainda que

não tenham praticado diretamente os atos

ilícitos,

deles

beneficiaram-se, visto que dirigidos em prol de suas candidaturas. “
W fix

I

Z Acórdão no Recurso Especial n“ 11.841. Relator o eminente Ministro Torquato Jardim, in DJ de

5.8.94, p. 19.346.
3 Acórdão n” 12.343, Recurso Especial n” 9.530. Relator o eminente Ministro Hugo Gueiros, in DJ
de 25.8.92, p. 13.087.
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8. Quanto à ausência de citação do Prefeito Municipal para
integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, a questão não foi

alegada nas instâncias ordinárias e dela não tratou o v. acórdão recorrido,
faltando-lhe o necessário requisito de prequestionamento. Além do mais,
houve o seu comparecimento espontâneo, tanto que apresentou as alegações
de fls. 377/386, em conjunto com os impugnados.

9. Note-se que a ação prevista no § 10, do art. 14, da
Constituição Federal, visa a impugnar o mandato eletivo viciado por abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude, não sendo instrumento hábil, no caso,
para a aplicação de eventuais sanções ao referido Chefe do Executivo
Municipal. Por isso, cautelosamente e paralelamente à ação de impugnação

de mandato eletivo, foi ajuizada a investigação judicial da LC n° 64/90, a que
se refere o Recurso Especial n° 12.289, a ser julgado ainda nesta assentada.

Considerado o exposto, não conheço do recurso. j
r., ,fr/'VJ
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PEDIDO DE VISTA

O

SENHOR

MINISTRO

Presidente, peço vista dos autos.

TORQUATO

JARDIM:

Senhor
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EXTRATO DA ATA

Costa Lima
REsp. n° 12.283 - Cls. 4° - MG. Relator: Min. Jesus
Prefeito e Vice-Prefeito
- Recorrentes: Lair Furtado e Jaime Antônio de Souza,
Recorridos: Partidos da
eleitos, respectivamente (Adv°: Dr. Orlando Vaz).
dores-PT e Comunista do
Social Democracia Brasileira-PSDB, dos Trabalha
Aguiar de Oliveira e
Brasil-PC do B, por seus Presidentes (Adv°s: Drs. Paulo
Rodoval de Sousa Guedes).

eceu do
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conh
to ao mérito, após o voto
recurso no que toca às preliminares argüidas e, quan
pediu vista o Sr. Ministro
do Sr. Ministro Relator, não conhecendo do recurso,
de Andrada, Marco Aurélio,
Torquato Jardim. Aguardam os Srs. Ministros Diniz
Francisco Rezek e Antônio de Pádua Ribeiro.
Presentes os
Presidência do Exm° Sr. Ministro Carlos Velloso.
nio de Pádua Ribeiro,
Srs. Ministros Marco Aurélio, Francisco Rezek, Antô
de Andrada e o Dr. Geraldo
Jesus Costa Lima, Torquato Jardim, Diniz
Brindeiro, Procurador-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 29.6.95.
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VOTO-VISTA

O

SENHOR

TORQUATO

MINISTRO

JARDIM

(Relator

designado): Senhor Presidente, pedi vista dos autos na penúltima sessão de
junho passado em razão da complexa teia de fatos e argumentos jurídicos

suscitados pelas partes, a despeito do cuidadoso relatório e do minudente
voto do nobre Ministro Costa Lima. Reitero a S. Exa. as vênias com que então
solicitei exame da matéria. Apresso-me, na primeira data em que se repete a

mesma composição da Corte, a recolocar o feito em mesa.

O voto do eminente Relator tem o mérito clássico e admirável
do juiz cauteloso e experiente: revê os fatos e sopesa o direito indiferente à
paixão com que as partes e seus representantes se lançam aos autos,
2.

esquecidos muitas vezes do quanto de ciência encerra o Direito, enquanto

método e objeto. A exigência do Direito como ciência é inerente à própria
natureza humana no que compreenda desígnio irrecusável à solidariedade
social.

Sábio e irrecusável, pois, seu corolário de organicidade do
Poder Judiciário, a remeter a Cortes geograficamente distantes das
idiossincrasias locais a palavra final do significado material do Direito. Nessas
Cortes o Direito e, por conseguinte, a Justiça, têm a oportunidade de se
afirmarem com seu traço fundamental da generalidade, aquela generalidade
imprescindível à isonomia legal

nas ordens libertárias,

qual seja,

a

possibilidade, tanto da norma positiva quanto da jurisprudência, de se
repetirem em abstrato, impessoal e sucessivamente no tempo.

3.

Escuso-me com os eminentes Pares

por lançar notas

evidentes e com as quais V. Exas. convivem intensamente há tanto tempo.
Socorro-me de Holmes, para quem, não raro, no contraditório das idéias, dizer

o óbvio pode encaminhar a solução.

i

,
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Releio o voto do nobre Ministro Costa Lima, na parte de

mérito, uma vez já votadas as preliminares: Lê.

O ilustre Juiz Nepomuceno Silva, relator do feito no TRE
mineiro, com a didática habitual, elencou cinco imputações contra os ora
recorrentes. Diante das provas, contudo, afastou três: distribuição de material

4.

er
de construção (fls. 537), uso de veículos da Prefeitura para promov

propaganda eleitoral (fls. 543) e propaganda eleitoral em rádio custeada pela
Prefeitura (fls. 543).

Acolheu, contudo, as outras duas: os atos do prefeito anterior,

em benefício dos ora recorrentes, de envio de jornais e cartas aos eleitores
(fls. 538-543) e doação de lotes (fls. 543-547).

5.

No que posto na alínea b do permissivo legal, o recurso

ser
especial, conforme já deixou claro o nobre Ministro Relator, não merece

conhecido; os acórdãos indicados à configuração da divergência estão citados
ou
apenas pelo número e pelo relator, sem qualquer indicação de fonte

demonstração analítica como exigida de longa data pelas súmulas pertinentes
do STF e do STJ e pela jurisprudência desta Casa.

Examino, contudo, a alegada ofensa à norma constitucional do
do
devido processo (art. 5°, LV). Alegam os recorrentes que o fundamento
acórdão regional, agora acolhido pelo nobre Ministro Costa Lima, para
6.

fundamentar a prova da autoria da edição do jornal e de sua distribuição, fere
nem do
aquele princípio constitucional por não constar nem da sentença,
processo judicial, mas, sim, e apenas, do inquérito policial.

Com efeito, o relator regional, ao se fundar no depoimento de
a
três menores integrantes da guarda-mirim municipal, que teriam confessado
distribuição aos eleitores de jornais e cartas editados pela Prefeitura e sob
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ordem do então prefeito, reporta-se ao inquérito policial (fls. 538, remetendo

às fls. 318); não à sentença, nem a outro ato judicial, nem à prova produzida
em juízo.

Com a homenagem devida ao nobre Ministro Relator, entendo
que a defesa há de tomar por referencial o quanto afirme o magistrado e o
quanto se produza em sede judicial; a defesa, em qualquer fase processualjudicial, nada deve de resposta à autoridade administrativa-policial. Fundada a

convicção em depoimento prestado em inquérito, feriu a decisão recorrida o
quanto entendo deva encerrar substantivamente o devido processo.

Afastada a validade da prova da autoria e da distribuição das
publicações, tenho por prejudicada a argumentação do aresto regional quanto
ao seu conteúdo.

Conheço, pois, do recurso, neste ponto, e lhe dou provimento.

7.

Suficiente,

embora,

o

primeiro fundamento, examina

o

segundo, também de índole constitucional. A distribuição de lotes feita pelo

prefeito anterior, que para o acórdão regional teve por intuito beneficiar os ora
recorrentes, para estes está autorizada pela edição de lei municipal prévia.

Tenho presente, neste passo, o princípio da independência e
harmonia dos poderes (Const, art. 2°). Não se disputa a validade formal da lei
municipal; não se disputa sua relevância social; pretende a instância ordinária,
contudo, negar-lhe eficácia legal ao fundamento da falta de legitimidade

porquanto tornado escuso seu objeto em razão do timing de sua edição.

Ora, com a devida vênia, o argumento não é de direito
positivo; adentra, na verdñe, o campo movediço da ética política, fazendo-se
o juiz de órgão legislativo revisor fora dos procedimentos consagrados pelo

/
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direito político.

O caminho construído pela jurisprudência marshaliana, e
acolhido nas constituições brasileiras, para o Judiciário negar eficácia à lei, e
assim fazer-se legislador, é o da declaração de inconstitucionalidade, seja a
8.

incidental, seja a concentrada.

A lei em comento, seja porque formal e materialmente
municipal, seja porque não encerre matéria eleitoral substantiva ou adjetiva da
competência exclusiva da União, escapa ao controle da constitucionalidade
pelo Judiciário eleitoral.

9.

No caso presente, afastados os juízos não jurídicos, o que se

tem é que o poder legislativo constitucionalmente competente editou a lei; o

chefe do poder executivo deu-lhe cumprimento. Não pretendo reabrir o debate
clássico provocado pelo notável Miguel Reale sobre dever ou poder o

Executivo negar cumprimento à lei que entenda inconstitucional ou contrária
ao interesse público, sem que incorra seu chefe em crime de
responsabilidade. Limito-me a observar que condenar a eleição de um
candidato ao fundamento de que a lei geral de interesse público, executada

pela autoridade executiva a quem ela se dirigia, teve por tim exclusivo
beneficiá-Io, é passo demasiado largo pelo quanto implica em impor, aos

destinatários da lei,

um juízo subjetivo sobre seu cumprimento ou

descumprimento fora do canõne positivado pela ordem jurídica.

A ação de impugnação de mandato eletivo não é o
instrumento constitucionalmente previsto para o fim de afastar a eficácia da lei
municipal, proteger o patrimônio público e responsabilizar quantos sobre ele
tenham disposto com os olhos vendados para o interesse público.

10.

Também por este fundamento, e rendendo, ainda uma vez, a

,w
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homenagem devida ao nobre Ministro Costa Lima, conheço do recurso e lhe

dou provimento.

f
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VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

DINIZ DE ANDRADA:

Senhor

Presidente, nesse processo a acusação contra o prefeito é bastante grave,
porque ele teria se beneficiado do comportamento de quem ocupava,
anteriormente, a chefia da municipalidade. Em instância especial, todos nós
sabemos, não é possível revolver provas, e aqui foi proclamado várias vezes
que as

provas são

robustas, são

incontestes.

Mas essa robustez

e

incontestabilidade da prova foi profundamente abalada no meu espírito pelo
voto que acaba de proferir o eminente Ministro Torquato Jardim, quando

mostrou que o Relator do acórdão regional se assentou em elementos
colhidos fora do contraditório, ou seja, no inquérito. Não posso admitir que se
chegue a uma solução drástica contra alguém com base em prova que não

tenha passado pelo crivo do contraditório; para mim já basta esse fundamento.
Peço todas as vênias ao eminente Ministro Relator, a quem
sempre rendo a mais profunda homenagem, para me situar ao lado no voto do
eminente Ministro Torquato Jardim.
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ESCLARECIMENTO

Relator,
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Ministro
contém no acórdão
pediria a V. Exa. uma explicitação sobre o que se
extraordinária. O vício,
impugnado, mediante este recurso de natureza
coligida na fase do
considerado o devido processo legal e a tomada de prova
A Corte de origem
inquérito policial, foi objeto de debate e decisão prévios?
lidade foi empolgada
apreciou a imprestabilidade dessa prova? A imprestabi

oral? Se não o foi, não
pela parte interessada junto ao Tribunal Regional Eleit
rdinária.
podemos julgar a matéria pela vez primeira em sede extrao

tor): Faz
O SENHOR MINISTRO JESUS COSTA LIMA (Rela
isso tenha sido objeto. São
tanto tempo que fiz esse voto. Não me lembro que

inúmeros embargos, não tenho lembrança.

, Senhor
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Creio
segundo a qual se não foi a
Presidente, que é consenso unânime a assertiva

, veiculada em recurso
matéria ferida na Corte Regional, não cabe agora
o à preservação da
especial, submetê-Ia a crivo. Temos sido rigorosos quant
a exigir cotejo para que
natureza extraordinária do recurso especial, sempre
inciso I do art. 276.
se diga do enquadramento em uma das alíneas do

Está aqui, às
O SENHOR MINISTRO TORQUATO JARDIM:
553 e seguintes, à folhas
falhas 564, os Embargos de Declaração de folhas
554, expressamente diz:
or aos
“A referência no voto do ilustre Juiz Relat
(fls.
Cruz
da
depoimentos dos 'adolescentes Vandiel José

ísio (fls. 132)
130), Júlio César dos Santas (fls. 131), Ney Dion
grantes da
inte
s
e Fabiano Fidélis de Lima (fls. 134), todo
T9/
guarda-mirim'
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E segue a questão.

Foi
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO:

ferida a

foi enfrentada pela Corte? Porque,
matéria nos embargos, mas eu indago: ela

lamado que o prequestionamento
veja, o Supremo Tribunal Federal tem proc
dos embargos declaratórios. O
não resulta em si da protocolação
parte,
prequestionamento não resulta de ato da

sobre

o

vício

de

procedimento,

sobre

que adverte o órgão julgador

a

omissão

verificada.

O

igurado na decisão proferida, no
prequestionamento sempre há de estar conf
jurígeno importante para a parte.
enfrentamento da matéria, na análise do fato

O

SENHOR

MINISTRO

TORQUATO

JARDIM:

Senhor

igráficas respondendo àqueles
Ministro Marco Aurélio, pelas notas taqu
sete tópicos suscitados. Este foi
embargos, o Juiz Relator situa cada um dos
o seu voto (fls. 620/621):

es, mas, dm_
“Li com atenção as bem lançadas razõ
l, buscam
afina
que,
venia, hei por bem rejeitar os embargos. já
s na declaração
reviver a questão julgada. Os argumento
s e examinados no
enfatizam as provas e outros já expendido
é lançado deve ser
acórdão declarando. Tudo o que aqui
Repito, não há dúvida,
objeto de exame de eventual apelo.
, mas sim subjetivo, à
contradição ou omissão em nível objetivo
ótica dos embargantes.”

Supremo Tribunal para
Não sei até onde vai a jurisprudência do
Corte regional. A matéria foi suscitada
exigir a explicitude de enfrentar o tema na
a esse tópico.
na peça de embargos e o relator se limitou
LOSO (Presidente):
O SENHOR MINISTRO CARLOS VEL
Como o relator se referiu na Corte de origem?
DIM:
O SENHOR MINISTRO TORQUATO JAR
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“Li com atenção as bem lançadas razões, mas, (Lata
venia, hei por bem rejeitar os embargos, já que, afinal, buscam

reviver a questão julgada. Os argumentos na declaração
enfatizam as provas e outros já expendidos e examinados no
acórdão declarando. Tudo o que aqui é lançado deve ser
objeto de exame de eventual apelo (...).”

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: O grande problema
é esse: a confusão entre vício de julgamento e vício de procedimento.
Persistindo o órgão julgador na omissão, de nada adianta
vincular, no recurso, o vício de julgamento, que estaria configurado na tomada
de prova imprestável. Há de empolgar-se o vício de procedimento, que, quase
sempre, leva, se não for possível decidir a lide a favor da parte a quem

aproveitaria pronuncia-Ia, à declaração de nulidade.
No caso dos autos, muito embora a parte tenha protocolado

embargos declaratórios advertindo o órgão quanto à omissão no exame da
origem da prova, na verdade, não foi emitido entendimento explícito - e aí o
predicado é cabível, quanto ao prequestionamento - sobre a matéria, já que o
conhecimento de um recurso especial não pode ficar ao sabor da capacidade
intuitiva dos integrantes do Colegiado.

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK: O que me
preocupa é a questão de saber se essa omissão a que os embargos

declaratórios se referiram era, de fato, uma omissão indesculpável; se aquela
matéria era mesmo de ser examinada pelo tribunal.

Quer

parecer-me que o Supremo entende que, com os

embargos, o patrono da parte faz aquilo que lhe incumbe. Ele não pode forçar o
magistrado a deixar de ser omisso, quando este reincide na omissão.

Não sei se entendi bem, mas pareceu-me, por um momento, que
V. Exa estima que, nessa hipótese, o recurso especial deveria fundar-se não na
tese de afronta a normas pertinentes à prova, mas na tese da negativa da
os. A
prestação jurisdicional, porque subsistente a omissão apesar dos embarg

esse respeito tenho sérias dúvidas. O Supremo repetidamente disse que a parte
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qual a instância
faz aquilo que lhe incumbe quando suscita o tema, a propósito do
te, é cabível o
ordinária foi omissa, em embargos de declaração. Se omissão subsis
o da norma
extraordinário. E não há aí um necessário desvio na identificaçã
de origem, e a
ofendida. Ela pode ser a norma materialmente ofendida na instância
da ofensa. A
propósito da qual não se quis explicitar uma tese justificativa da alega
jurisdicional,
parte não precisaria de derivar para a tese de negativa da prestação
indo buscar o socorro do art. 5°.

Exa.,
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Ministro, veja V.
s sem ter
se nós admitimos a matéria como prequestionada nessa hipótese, ficamo
aponta como
o que cotejar, sem a tese a cotejar com o dispositivo que se
vulnerado, para concluir pelo conhecimento do recurso.

que
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK: Reconhecida
l serve.
seja a omissão, a tese implícita do acórdão é a de que a prova policia
pelo
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: A colocação feita
dos próprios
Ministro Francisco Rezek quanto à colaboração da parte na defesa
quanto ao vício
interesses, interpondo , portanto, declaratórios e alertando o órgão
rir ao órgão
na arte de proceder, é inteligente. Todavia, não se estaria aí a transfe
atórios?
que atua em sede extraordinária o julgamento dos próprios declar
tinha
Senhor Presidente, há outro aspecto que acabei por frisar e
r se no recurso
de certa forma pinçado, quando indaguei a S. Exa. o Relato
sso legal, tendo em
especial interposto veicula-se a transgressão ao devido proce

o vício aí está, a
conta o silêncio da Corte de origem. Só que se entendermos que
os no sentido de
conseqüência será outra, quanto ao provimento; caminharem
a de defesa não
prover o recurso para que a Corte de origem enfrente essa matéri
pelo menos não foi
apreciada até aqui, porque para mim não foi apreciada,
apreciada de forma clara, precisa, de forma explícita.

A única
O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO:
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stada?
prova em que se fundou o acórdão recorrido foi a prova empre

é que
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Veja, Ministro,
m assentou dois
ao concluir pelo abuso de poder econômico, a Corte de orige
um jornal contendo
fatos: um teria sido a utilização de guarda-mirim na entrega de
doação de lotes,
encarte com propaganda do candidato; o outro fato seria a
autorizada por um ato
doação essa que o Ministro Torquato Jardim apontou como

normativo da Câmara.

situação
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK: É uma
bastante singular, porque sabemos que a corte estimou

válida essa prova.

sse.
Estaríamos a pedir a ela que dissesse por quê o fez, que fundamenta
ntou a
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Ela não enfre

origem em si da prova.

i no
O SENHOR MINISTRO TORQUATO JARDIM: O que acolh
autoria. Não discuti o
argumento do recurso especial é que não estava provada a
Juiz Relator Regional,
conteúdo; tanto que a sentença é omissa nesse ponto. Foi o
nça; quem procurou, em
muito hábil, que tentou preencher esse vácuo da sente

conteúdo da prova; a
boa técnica, primeiro afirmar a autoria, para depois discutir o
relator regional percebeusentença é omissa nesse ponto, não afirma a autoria. O

depois então analisar
se do erro técnico da sentença, foi ao inquérito policial, para

o conteúdo dessas provas.

*W/

não ficou
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: O fato
guarda-mirim para essa
comprovado na representação, ou seja, a utilização da
distribuição do jornal, do encarte.
Em juízo, parece
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK:
que não se trabalhou sobre isso.
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O SENHOR

MINISTRO MARCO AURÉLIO:

Mas,

isso foi

reafirmado na sentença.
Veja, a autoria é importante para o procedimento penal, não para
o eleitoral; para o eleitoral vale o fato configurador, ou não, do abuso do poder

econômico e do abuso de autoridade. Quem realmente deu ordem no sentido de a
guarda-mirim proceder à distribuição, pouco importa.

O SENHOR MINISTRO TOROUATO JARDIM: Até que a tese é
interessante, porque seria uma variante da nossa jurisprudência. Em nossos
precedentes sempre fizemos questão de afirmar a autoria do ato caracterizador ou
gerador da quebra da isonomia.

TW

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK: O processo
eleitoral penaliza pessoas. Seria difícil trabalhar com a aplicação das sanções do
direito eleitoral se se entende que só o fato importa e a autoria não precisa ser
determinada com precisão.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Ministro, veja, não
procuramos saber quem teria em si autorizado, por exemplo, a impressão dos
calendários no célebre caso que envolveu a Gráfica do Senado. Colocamos até
da
mesmo, em plano secundário, e o fizemos mediante interpretação, um ato

Mesa, que estaria a autorizar o uso pelo parlamentar, dentro de uma certa
quota.

O que afirmo, em meu voto, Senhor Presidente, é que o abuso
ção
do poder econômico é um fenômeno que independe de uma alta indaga
ico
quanto à autoria em si. Demonstrado que ocorreu o abuso do poder econôm

Eu,
a repercutir nas eleições, caminha-se para a declaração de inelegibilidade.
Tribunal,
pelo menos nesses dois anos e pouco em que tenho assento aqui no

a
nunca votei em sentido diverso. Sempre o fiz apenas perquirindo a ocorrência,
configuração, ou não, do abuso.
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a que teria sido
Se a questão alusiva ao inquérito, à prov
apenas à definição relativa à
considerada sem o contraditório, diz respeito
, penso que não temos como
origem da ordem, quanto ao uso da guarda-mirim
conhecer e prover O recurso.

V. Exa. tem
O SENHOR MINISTRO TORQUATO JARDIM:
erir nos autos - nunca houve essa
razão. Nos precedentes todos - procurei conf
to a quem dera a ordem ou
disputa sobre a autoria. Não havia dúvida quan
se punha sobre o efeito da ação
praticara o ato. O eventual debate na Corte
à]
sobre o processo eleitoral.
Porque a autoria
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK:
penso que sua distribuição é
não era controvertida. No caso dos calendários,
rmos se a impressão também.
de autoria incontroversa, independente de sabe

Também não
O SENHOR MINISTRO TORQUATO JARDIM:
questão.
havia dúvida quanto a isso. Sequer foi suscitada a

Til/J

Senhor Presidente,
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO:
seja, da necessidade de definir-se
se a matéria é colocada sob esse ângulo, ou
da guarda-mirim, não tenho como
a origem da ordem que implicou a utilização
ao devido processo legal.
conhecer do recurso especial, pela transgressão
lotes, o acórdão
Quanto à questão referente à doação de
caso, contamina o ato praticado. A
proferido contém uma peculiaridade que, no
o o então Prefeito - ou a própria
doação teria ocorrido de forma dirigida, acionand
anto, segundo consta do acórdão,
Prefeitura - correligionários; acionando, port
vereadores que integrariam o mesmo partido.
or dúvida. A Câmara
Quanto à autorização, em si, não há a men
gação que se faz é se essa doação
autorizou a doação de lotes. Todavia, a inda
ndo a beneficiar este ou aquele
e lotes poderia ser implementada visa
to de outros; ou se deveria ser uma
candidato e, logicamente, em detrimen
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a beneficiar, portanto, os menos
doação norteada por critério objetivo,
favorecidos, pessoas em dificuldade.
JARDIM: A lei municipal
O SENHOR MINISTRO TORQUATO

que são critérios objetivos formais.
tem critérios objetivos; não há dúvida de
sempre tem critérios objetivos e são
Como toda a lei criadora de privilégios,
'V
sempre formais.

Estamos diante de
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO:
fortes quanto ao abuso, segundo a
um acórdão que foi lançado com tintas
transcrição feita no voto do nobre Relator.
a dos autos e não
Sinceramente, Senhor Presidente, tive vist
ar uma outra preliminar. V. Exa. sabe
me animo a pedir nova vista para examin
nde carga de processos. Não há tempo
que todos estamos enfrentando uma gra
em relação às quais ainda não existe
para fazer-se exame de outras matérias

uma divergência quanto ao enfoque.
inou na cassação do
Fui o Relator da ação rescisória que culm

acórdão da própria Corte.
a previsão legal, mas a
O fundamento não foi, em si,
disciplina a ação popular, por tabela. Até
admissibilidade da transgressão à lei que
s
amento, muito próprio porque beneficiário
lancei esse vocábulo na sessão do julg
arador físico e massagista da Seleção
da doação foram jogadores, técnico, prep
Geral Eleitoral, foi o então Procurador
Brasileira. O parecerista, pela Procuradoria
Antônio de Pádua Ribeiro.
io não tinha condições de
Assentamos que o recurso extraordinár
nsgressão
verdade, teria se verificado pela tra
na
,
nto
ime
hec
con
O
o.
ecid
conh
ser
à lei local.
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PEDIDO DE VISTA

O

SENHOR

MINISTRO

MARCO

AURÉLIO'.

Senhor

a isso.
Presidente, peço vista dos autos. O dever do magistrado força-me
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EXTRATO DA ATA

REsp. n° 12.283 - Cls. 4a - MG. Relator: Min. Jesus Costa Lima
refeito
- Recorrentes: Lair Furtado e Jaime Antônio de Souza, Prefeito e Vice-P
Partidos da
eleitos, respectivamente (Adv°: Dr. Orlando Vaz). Recorridos:
Comunista do
Social Democracia Brasileira-PSDB, dos Trabalhadores-PT e
Oliveira e
Brasil-PC do B, por seus Presidentes (Adv°s: Drs. Paulo Aguiar de
Rodoval de Sousa Guedes).

Sr.
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do
o, no que foi
Ministro Torquato Jardim, conhecendo e provendo o recurs
o Sr. Ministro
acompanhado pelo Sr. Ministro Diniz de Andrada, pediu vista
Antônio de
Marco Aurélio. Aguardam os Srs. Ministros Francisco Rezek e
Pádua Ribeiro.

os
Presidência do Exm° Sr. Ministro Carlos Velloso. Presentes
Pádua Ribeiro,
Srs. Ministros Marco Aurélio, Francisco Rezek, Antônio de
e o Dr. Geraldo
Jesus Costa Lima, Torquato Jardim, Diniz de Andrada
Brindeiro, Procurador-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 15.8.95.
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VOTO-VISTA

O

SENHOR

MINISTRO

MARCO

AURÉLIO:

Senhor

autos após os
Presidente, na assentada da última terça-feira, solicitei vista dos
do recurso, e dos
votos do Ministro Relator, no sentido do não-conhecimento
conheciam apenas
Ministros Torquato Jardim e Diniz de Andrada. que dele
quanto

ao

cerceio

de

defesa.

Assaltou-me

dúvida

relativamente

ao

Excelências, a
prequestionamento do tema, no que, consoante afirmam Suas
ão do abuso de
Corte de origem teria considerado, no âmbito da demonstraç
sem a observância
autoridade e do abuso do poder econômico, prova colhida
do princípio constitucional do contraditório.
se perder de
Em primeiro lugar, enfatiza a necessidade de não

ança para os
vista os termos referenciais, que, de resto, implicam segur
be varrê-Ios para
jurisdicionados e eficácia aos provimentos judiciais. Desca
niências, sempre
debaixo do tapete, ou coloca-los aquém das conve
atendimento dos
momentâneas e isoladas, obstaculizando-se, assim, o
uto concernente
reclamos da almejada justiça. O prequestionamento é instit
ser, no debate e a
aos extraordinários e importa, diante da própria razão de
Objetiva viabilizar o
decisão prévios do tema jurígeno versado no recurso.
o deste em um dos
cotejo indispensável a que se diga do enquadrament
sobre não restar
permissivos que lhes são específicos. Daí a convicção

ratórios, medida que
configurado pela simples oposição dos embargos decla
existência de vício,
serve para alertar o órgão julgador sobre possível
afastamento.
ensejando, conseqüentemente, o necessário

Persistindo a

adianta veicular, nas
omissão, a contradição ou a obscuridade, de nada
a ser apreciada pela
razões recursais, a matéria de fundo, que não chegou
ratórios - o simples
Corte de origem. A protocolização dos embargos decla
respectivo ao órgão
apego à forma - não serve à transferência do julgamento
ina e a jurisprudência, no
situado em sede extraordinária. É pacífica a doutr

re ao mesmo órgão
que revelam que a integração do provimento judicial cump
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o o acórdão alusivo aos
que o formalizou. Tanto é assim que, prolatad
ltando peça única, aquele
declaratórios, passa a integrar, por ficção legal, resu
o objetivo do prequestionamento,
embargado. Portanto, é mister atentar para

em contornos simplesmente
afastando-se a possibilidade de se lhe conferir
apresentação dos embargos
formais, a serem atendidos com a simples
declaratórios.

são proferida pelo
É sabença geral que o desacerto de deci
amento e o de procedimento. O
Judiciário pode advir de dois vícios - o de julg
o-se em conta as normas
primeiro diz respeito à ordem jurídica em vigor, tend
imento do recurso e a reforma
materiais. Constatado o defeito, cabem o prov
ição prevista no artigo 512 do
do que assentado, verificando-se a substitu
rido pelo tribunal substituirá a
Código de Processo Civil: “O julgamento profe
objeto de recurso”. O segundo
sentença ou decisão recorrida no que tiver sido
aração de nulidade. É que se
é conducente não à simples reforma, mas à decl
ntais, o que deságua na pecha
tem, no caso, o desrespeito a regras instrume
esso Civil, ao cogitar da nulidade
de nulo. Tanto é assim que o Código de Proc
do feito quando for possível
dos atos judiciais, preconiza o aproveitamento
ia a declaração de nulidade.
decidir o mérito a favor da parte a quem beneficiar
nem, por via de conseqüência,
Em tal hipótese, o juiz não deve pronuncia-Ia
. Os Recorrentes atentaram
determinar a repetição do ato ou suprir-lhe a farta
eram, argüíram a transgressão
para essa dualidade. No recurso que interpus
ao inciso LV do rol das garantias
ao devido processo legal, referindo-se
iência irrestrita ao princípio do
constitucionais, no que impõe a obed

exercício do Iídimo direito de
contraditório e às normas viabilizadoras do
defesa.

nição do instituto
Após este intróito, indispensável à melhor defi
que sensibilizou os Ministros Diniz
do prequestionamento, examino a matéria
com Suas Excelências, o acórdão
de Andrada e Torquato Jardim. De acordo
os e a declaração de inelegibilidade
que encerra a cassação de mandat
érito policial.
'mea em prova coligida na fase de inqu

Cinco foram as imputações, a saber:
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a) distribuição de material de construção via candidatos à
vereança;

b) distribuição de propaganda política mediante o uso da
máquina administrativa (carta e jornais);

c)

utilização

de

veículos

da

Prefeitura para

fins

de

propaganda, inclusive no dia do pleito;

d) realização de propaganda partidária, via rádio, custeada
pela Prefeitura;

e) doações de terrenos em troca de votos.

No tocante à distribuição de material de construção, ao uso de
rádio paga
veículos da Prefeitura para propaganda eleitoral e a propaganda de
elementos
pela Prefeitura, a Corte de origem disse da insuficiência dos
ivas quanto ao
probatórios dos autos. Considerou demonstradas as assert

e a doação
envio de jornais e cartas a eleitores, via máquina administrativa,
Relativamente
dos lotes, lastreando tal convencimento em vários elementos.
rio policial:
ao envio de jornais e cartas, o acórdão atacado remete ao relató

“Aqui, os impugnantes-recorridos querem se referir ao
uso da guarda-mirim e de veícqu da Prefeitura (Elba) para
político, em
entrega de cartas, contendo pedidos de apoio

o
diversos bairros. Do relatório policial (fls. 318) colhe-se
seguinte texto:

¡Os adolescentes Vandiel José da Cruz (fls.
130), Júlio César dos Santos (fls. 131), Ney
Dionísio (fls. 132) e Fabiano Fidélis de Lima
(fls. 134), todos integrantes da guarda-mirim,
relataram seus serviços prestados ao Prefeito,
quando efetuaram a entrega de cartas,
contendo

pedidos

de

apoio

político,

em

diversos bairros. Confirmaram eles, também,
m
que nos deslocamentos mais distantes fora

conduzidos num veícqu “Elbai, da Prefeitura
Municipal.'”
tomado
É certo que, a seguir, fez-se referência a depoimento
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, é que o aresto atacado versou
nestes autos. Não menos correto, entretanto
do contraditório. Esse tema foi
sobre prova que não passou pelo crivo

Corte de origem, afirmando ter
veiculado nos embargos declaratórios que a
prisma do uso da máquina
examinado a matéria, rejeitou. Ainda sob o
a eleitores, consignou a seguir:
administrativa na remessa de jornais e cartas

Fernandes (fls. 132)
“As testemunhas José Manoel de Pádua
ao Dr. Promotor
e Maciel Teófilo da Silva (fls. 133) declaram
da. Os exemplares,
de Justiça essa distribuição indiscrimina
as dos eleitores.
como visto, eram deixados debaixo das port
e caso, aplica-se o
Conquanto não jurisdicionalizadas, nest
apoio indesmentido
indício, pois a edição é fato, como fato é o
inferindo-se aquela
do Sr. Waldir Marcolini a Lair e Jaime,
uívoca do painel
distribuição como corolário lógico e ineq
probatório” (folha 540).
o do Colegiado de
Constata-se, portanto, que o convenciment
amento, fez-se não só diante da
origem, tendo em vista o voto condutor do julg
ao que apurado na tramitação de
prova dos autos como também frente
iderado na sua totalidade. Não
inquérito policial. O julgamento há de ser cons
para, potencializando-a, dizer do
há como dissociar determinada parte
merecimento do

que

decidido.

lncabível

afigurar-se-ia sopesar

dados

neles produzida. Ainda que se tenha
estranhos às peças destes autos, a prova
isto relativamente a prova válida, é
o tema como situado em campo fronteiriço,
a, também, elementos de convicção
irreprochável que foram levados em cont
a
inquérito policial. Revela notar que,
imprestáveis, como os atinentes ao
.
clusão da autoridade policial (folha 542)
seguir, transcreveu-se inclusive a con

de lotes, considerouTambém na parte concernente à doação
se narrativa da autoridade policial:

primento do ato
“Houve desvio de finalidade no cum
so de poder político em
administrativo, caracterizando o abu
r e Jaime). Aliás, ,a
favor dos candidatos favoritos (Lai
e policial (fls.
digna autoridad
propósito, assim é a narrativa da

327): (Lê)
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“Prefeito Municipal Waldir Marcolini.
1) lnfringiu o disposto no art. 19 e seu
parágrafo único da LC n° 64/90, posto haver
comprovação de seus abusos econômico e político,
ao promover doações de terrenos, embora
autorizadas pelo Legislativo, durante o período
eleitoral. Estas ações voluntárias criaram condições
de influir no resultado do pleito de 03 de outubro
último.”

Também o Juiz Eleitoral, como testemunha, assevera:
“Que, quanto à distribuição de lotes de terreno, o depoente
ouviu dizer que realmente ocorrera a distribuição e foram
instaurados inquéritos policiais para apuração dos fatos' (fls.
280). No extenso relatório policial de fls. 233 e verso consta o
seguinte, referindo-se ao Sr. Waldir Marcolini: (Lê)
'Comandou intensa atividade de apoio ao
então candidato a Prefeito de seu partido (PFL),

Lair Furtado, que foi eleito. Promoveu doações
indiscriminadas de lotes, quer pessoalmente, quer
mediante “autorizações, (assinadas em branco) e

entregues a Vereadores aliados. Estes, então,
faziam a distribuição das mesmas aos seus
apadrinhados em troca de voto, máxime para o

candidato a Prefeito da situação, Lair Furtado. Tudo
durante o período eleitoral
Aí está, dg ven¡ , o nexo, o Iiame entre a ação do Sr.
Waldir Marcolini e as eleições, com nítido e evidente propósito
de beneficiar seu candidato, o Lair. Exemplos das
autorizações são as de fls. 99, 150 e 153, onde, assinadas
pelo Prefeito, em mero papel intitulado autorização', tem “em
branco' o campo destinado ao donatário, comprovando-se
aquela malsinada ação política (ou da má política, em termos
mais precisos).” (folhas 544 e 545)
Vê-se que foram levados em conta dados estranhos ao
aos
contraditório estabelecido quer na representação, quer na impugnação
mandatos.

A par destes aspectos, exsurge-se que a controvérsia
de
pertinente à representação processual, a existência de instrumento
de atuar na
mandato habilitando determinado causídico, embora impedido
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advocacia, não foi suficientemente esclarecida pelo Tribunal de origem.

Insistentemente, os Recorrentes procuraram ver discutida a matéria. Se é
certo que restou afastada a questão sobre o impedimento, por outro lado, tal

não ocorreu quanto ao credenciamento formal do advogado e respectiva
à
atuação nos autos. Diante desse quadro e visando, acima de tudo,

viabilização do exercício do direito de defesa por parte dos Recorrentes,
o
conheço e provejo este recurso, a fim de, declarando a nulidade do acórdã
dos
de folhas 520 a 551, e dos que se lhes seguiram em face da apreciação
ado
declaratórios, determinar que outro seja proferido, considerando o Colegi
de
de origem tão-somente, as provas produzidas na representação e na ação
a devida
impugnação aos mandatos. É como voto no caso dos autos, com
vênia do nobre Relator.
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VOTO

e que o
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK: Ocorre-m
do abuso de poder
resultado de uma decisão judiciária em prol da tese
esvaziamento - um tanto
econômico, com todas as suas conseqüências, seria o
osa. Isso leva a uma
tardio - da candidatura que os números revelaram vitori
recurso.
certa contrição e a uma extrema prudência no exame do
ocasiões, a
Tenho ponto de vista, já revelado em outras
r no momento em que se
respeito daquilo que é exigível dos titulares do pode
eira, como permite a norteaproxima o novo pleito - não permitindo a lei brasil

americana, a reeleição.

governantes,
Já me foi dado refletir sobre o que é exigível dos
ia de não-participação
à hora final do exercício de seus mandatos, em matér
dade de que, em geral, há
na campanha, levando-se em conta a reali

tar a pleito.
candidato situacionista e candidato de oposição a dispu
da reeleição do
Sabemos que não apenas na impossibilidade
da república federativa que
chefe do executivo nosso sistema diverge daquele
ém quanto ao que se permite ao
nos serviu de modelo político. Diverge tamb

fim. Chega-se, no Brasil, a
titular do mandato quando este se aproxima do
amente a última campanha
uma forma de hipérbole que marcou acentuad
mandato - na Presidência da
presidencial: exigir daquele que termina seu
dade que beira o aniquilamento
República, por hipótese - um grau de neutrali
e política. Aquilo que algumas
da sua espinha dorsal como personalidad

do Presidente da República,
bandeiras oposicionistas pareciam esperar
é uma postura de absoluto
quando da derradeira campanha presidencial,
circunstância de
alheiamento ao quadro político e à

que havia

uma

uras oposicionistas.
candidatura situacionista competindo com candidat
do governante na
Limites existem, sim, à participação
severíssimos na lei eleitoral brasileira.
manha para sua sucessão, e são
do poder se isente, se neutralize, e
Mas seria cínico pretender que o titular
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Eleitoral deve proceder. Não.
proceda, em relação ao pleito, como a Justiça
político, com militância políticoTrata-se de pessoa engajada em partido
ião a respeito de sua própria
partidária, virtualmente obrigada a ter opin
sucessão.
mo contexto. Não se
É certo que não estamos falando do mes
que algumas parcelas do espectro
chegou, aqui, à pretensão surrealista
pretendiam impor ao Presidente da
político, no Brasil dos últimos meses,

se deduziu é de outra natureza. Não
República. A acusação que nestes autos
coerente, preferir certa candidatura e
é questão de, em nome de um ideário

outrora eleito tem, neste pleito em
fazer saber ao eleitorado que o governante
r, uma recomendação a fazer, uma
que ele próprio não pode concorre

preferência a manifestar.

edimento participativo
O que a lei eleitoral prescreve é um proc
va, que envolva o uso de recursos
que envolva o uso da máquina administrati
os, deduziu-se neste caso, em
públicos. A acusação, parte dela pelo men
endeu com a acusação ao eleito e a
nome de algo mais sério. O que se pret
do direito eleitoral brasileiro que
seu antecessor foi fazer valer regras
na
e de recursos do tesouro público,
impedem o uso do poder político

campanha política.

il e disse respeito a
Se é certo que a acusação foi verossím
a, não menos certo é que a Justiça
condutas que a lei eleitoral não abon

a quando se vê diante da perspectiva
Eleitoral tem que se haver com prudênci
que com essa contrição a matéria tem
de esvaziar o mandato do eleito. Penso
te Ministro relator entendeu que a
sido estudada neste plenário, e o eminen
l de Minas Gerais poderia ser
decisão do Tribunal Regional Eleitora
de
Os Ministros Torquato Jardim, Diniz
convalidada nos seus exatos termos.
ao
entretanto que há um vício que leva
Andrada e Marco Aurélio estimam

efeito limitado e preciso, o Tribunal
provimento do recurso para que, num
algo a propósito da prova - no
Regional Eleitoral de Minas Gerais diga
, o que serviu de base às suas
particular, quanto ao uso da guarda-mirim
de
tos, já que ficou claro que se fez uso
conclusões drásticas para com os elei
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A
prova tomada aos autos do inquérito, onde não foi possível o contraditório.

hiposuficiência dos depoentes menores apenas sublinha a circunstância de
terem sido ouvidos na polícia e de não terem podido confrontar-se corn o
sessão
magistrado e com os representantes de ambas as partes. Quando na
u-me que
anterior o Ministro Torquato Jardim trouxe seu voto de vista, parece

ção
nos era necessário chamar a instância de origem a dar por inteiro a presta
a igual
jurisdicional. O Ministro Marco Aurélio, com vista dos autos, chega

conclusão.

Peço então vênia ao eminente Ministro relator, pois meu voto
e
também é nesse sentido. Penso que a prestação jurisdicional foi incompleta,
sual e
não estamos diante de um daqueles casos em que a economia proces

o gosto da simplificação - tão caros a mim em inúmeras outras hipóteses
possam ser prestigiados, porque o resultado seria radical demais.

Este é um caso em que toda a ortodoxia se impõe, em razão
decisão judiciária
do que se discute e das conseqüências que pode ter uma

representativa da modificação

do que, em princípio, é o resultado

presumivelmente legítimo das urnas.

Se foi o abuso do poder econômico que produziu esse
não
resultado, a Justiça, para proclamá-lo, deve cercar-se de cautelas que
abilidade.
permitam que se detecte no processo nenhuma espécie de vulner
chefe de
Essa, entretanto, existe. Não há como conviver com um carrotirada da fala
acusação fundamentado em prova envolvente de menores, e
sem a regência do
destes apenas na fase policial, sem o contraditório,
magistrado, sem a integração das partes conflitantes.

o
Meu voto também é no sentido de prover o recurso, para
exato fim já especificado.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO:
os
Senhor Presidente, estamos julgando um recurso especial, e nele só podem
decidir matéria de direito.

Confesso que, após o voto do eminente Relator, a primeira
a de
impressão que colhi foi no sentido de que se estaria a reexaminar matéri
não se
fato. Esse seria o objetivo do recurso especial, e tal pretensão
m.
compatibiliza com a finalidade do recurso especial. Mas os debates se travara
Ministro
O Ministro Torquato Jardim discordou, no que foi acompanhado pelo
- que pediu
Diniz de Andrada e agora pelos eminentes Ministros Marco Aurélio

vista -

e Francisco Rezek. E tudo se situa numa alegação feita no recurso,

o processo legal.
referente à violação de texto constitucional, atinente ao devid

A representação e a ação de impugnação do mandato foram
e das cinco
julgadas procedentes, com base apenas em duas infrações; porqu
r, no egrégio
infrações colacionadas três foram afastadas pelo próprio Relato
strativa, que
Tribunal a quo, mas duas permaneceram: o uso da máquina admini
de, enviado
teria, através de guardas-mirins e de um veícqu da municipalida
troca de abono
jornais e cartas aos eleitores; e a outra, a doação dos lotes em
uma lei municipal,
político a Lair e Jaime. Essa doação de lotes decorreu de

normal exercício da
mas teria o prefeito, no cumprimento da lei, se desviado do
sua função política, tirando proveitos eleitorais.
No entanto, sob o aspecto da prova, evidentemente não
ada uma outra questão
poderíamos reexaminar essa questão. Todavia, foi coloc

ade probatória. A
eminentemente de direito, que diz respeito à própria valid
ditório? Isso é
prova foi colhida ou não com observância do princípio do contra
não pode ela ser
matéria de direito. Se violado o princípio do contraditório,
, então, há de ser
aceita; se observado o princípio do contraditório, a prova
nando recurso
aceita e, evidentemente, não podemos reapreciá-Ia, em se exami
Ministros que o fizeram
especial. Não tive vista dos autos, mas os eminentes
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deixaram claro, após o voto do eminente Relator, que, na verdade, o acórdão
num tópico, isto é, no tocante às duas infrações

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: V. Exa.

me

permite, apenas por um dever de fidelidade. O que tivemos, na espécie dos
autos, foi a mesclagem de prova; prova válida com prova imprópria, ou seja,

aquela coligida em inquérito. Até comentava com o nobre Procurador-Geral
Eleitoral que na espécie houve a contaminação do acórdão com a referência.
em reforço ao que assentado, da prova coligida na fase do inquérito policial.
Não poderia simplesmente colocar em plano secundário essa prova e partir
para o exame do

merecimento do

acórdão considerados os

demais

fundamentos dele constantes. Cumpre ao Tribunal de origem decidir se,
expungido o que denominei como prova imprópria, subsiste, ou não, o
convencimento sobre o abuso do poder econômico e de autoridade.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Ouvi
atentamente o argumento de V. Exa. e exatamente esse aspecto me
impressionou, porque além dos elementos auridos no inquérito houve também

depoimento de testemunhas, mas, cumpre valorar esses aspectos no tocante
não à prova mas à sua validade. Essa é a questão. Porque é claro que se

fossem várias provas que por si só fossem suficientes para chegar à
conclusão do acórdão recorrido, então, nesse caso, é óbvio que a questão

seria relativa a reexame de prova. Mas não se trata disso. Trata-se de provas
seu
que, pela leitura do acórdão, se verifica que foram examinadas no
e a
conjunto, assim foi que convenceu o Tribunal a acolher a representação

sua diplomação do mandato. Será que o depoimento das duas testemunhas
Será que
'que declararam distribuição discriminada das cartas, será suficiente?

essa prova valeu mais do que aquelas constantes do inquérito, ou foi o
e
contrário? Isso nós não temos condições de dizer. O que podemos verificar,
inquérito,
isso é o que realmente me convenceu, é que as provas colhidas no
emente
sem o crivo do contraditório foram fundamentais ou preponderant
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consideradas.

O: Então não haveria
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLI
a omissão do acórdão proferido.

UA RIBEIRO:
o SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁD
am em mostrar que o convencimento
Exatamente. Quer dizer, se preocupar
érito. Sem elas, é provável que não
decorria das provas colhidas no inqu
chegou. Então nos termos em que
chegasse o Tribunal à conclusão a que
to,
o que se cuida de questão de direi
estamos examinando a matéria, crei

tório. As provas fundamentais para a
violação ou não do princípio do contradi
princípio do contraditório.
decisão foram colhidas com violação ao
ção de um mandato
Assim, em se tratando da desconstitui
s agir
livres, creio que realmente devemo
outorgado pelo povo em eleições
hor
undo bem salientou o voto do Sen
com a prudência recomendada, seg

Ministro Francisco Rezek.
matéria em profundidade,
O eminente Relator, examinou a

ia, entendendo que o mais correto é
mas ficou apenas com a questão probatór
que não pode ser reapreciada .
à violação da regra do
Essa nova matéria suscitada, atinente
sobre ela, e concluir nesse sentido: a
contraditório, é que me levou a meditar
ância do devido processo legal. Isso
questão é de direito, refere-se à observ
se anule o acórdão para que outro seja
posto, é prudente e aconselhável que
o
dos autos da representação e da açã
proferido atento às provas constantes
de impugnação do mandato.
Relator para acompanhar o
Assim, peço vênia ao eminente

.
primeiro voto dissidente e os que o seguiram

à
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VOTO

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente): Não
tenho nenhum motivo para deixar de acompanhar a maioria que se formou a
partir do voto do Senhor Ministro Torquato Jardim, com a vênia sempre devida

ao Senhor Ministro Relator.
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EXTRATO DA ATA

REsp. n° 12.283 - Cls. 4° - MG. Relator: Min. Jesus Costa Lima
- Recorrentes: Lair Furtado e Jaime Antônio de Souza, Prefeito e Vice-Prefeito
eleitos, respectivamente (Adv°: Dr. Orlando Vaz). Recorridos: Partidos da
Social Democracia Brasileira-PSDB, dos Trabalhadores-PT e Comunista do
Brasil-PC do B, por seus Presidentes (Adv°s: Drs. Paulo Aguiar de Oliveira e
Rodoval de Sousa Guedes).

Decisão: O Tribunal, por maioria, vencido o Sr. Ministro
Relator, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para o fim de anular o
acórdão recorrido para que outro seja proferido com as observâncias do
devido processo legal, nos termos do voto do Ministro Torquato Jardim. Ficou
vencido o Ministro Jesus Costa Lima. Relator para o acórdão o Ministro
Torquato Jardim.

Presidência do Exm° Sr. Ministro Carlos Velloso. Presentes os
Srs. Ministros Marco Aurélio, Francisco Rezek, Antônio de Pádua Ribeiro,

Jesus Costa Lima, Torquato Jardim, Diniz de Andrada e o Dr. Geraldo
Brindeiro, Procurador-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 17.8.95.

ñrn.

