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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO N° 12.106

(04.05.95)
RECURSO ESPEClAL N° 12.106 - CLASSE 4a - RIO DE JANEIRO (Mané).
Relator: Ministro Torquato Jardim,
1° Recorrente: Procuradoria Regional Eleitoral.
2° Recorrente: Luiz Nolin, Vice-Prefeito eleito.
Advogado: Dr. Rodrigo Lopes Lourenço.
3° Recorrente: Coligação “Frente Trabalhista Democrática” (PMDB/PTB).
Advogados: Drs. Marcos Heusi Netto. Valdir Theóphilo e Murilo Heusi.
4° Recorrente: Charles Cozzolino, Prefeito eleito.
Advogados: Drs. Marcos Heusi Netto e José Clemente Trindade de Almeida.
Recorrido: Partido Democrático Trabalhista, por seu Diretório Regional.
Drs. Boris Nicolaevski, Carlos Eduardo Caputo Bastos,
Advogados:
Cláudio Bonato Fruet e Gustavo Henrique Caputo Bastos:
Investigação judicial por abuso de poder
1.
do juiz eleitoral para
económico; competência

julgamento do feito nas eleições municipais (LC 64/90,
art. 22e24).
2.

Prova

emprestada:

Recurso

contra

a

expedição de diploma em cujo julgamento aproveitou o
Regional prova produzida em investigação judicial em
que o recorrido não fóra parte. Ofensa ao devido
processo legal assegurado substantivamente na
Constituição com os consectários formais mínimos da
ampla defesa e do contraditório.
Recurso especial; prequestionamento, Não
3.
condiz com a natureza intrinsecamente célere do
processo eleitoral, e muito menos com seu propósito
constitucional substantivo, que se acolha, sem
temperos, o rigoroso cânone processual das outras
jurisdições.

3.1.

A ofensa ao devido processo legal mediante

uso de prova emprestada (tópico 2 supra) só surgiu
quando do julgamentomnginário de recurso contra
a expedição de diploma, donde, mais do que

inexigível,

na

verdade

impossivel

qualquer

prequestionamento por parte do candidato recorrido. .Ta/À(

k)
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4. Recursos especiais da Procuradoria Regional
Eleitoral e de Charles Cozzolino não conhecidos.
Recurso especial de Luiz Nolin provido parcialmente
para afastar a declaração de sua inelegibilidade,

Vistos, etc.,

Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral,

por

unanimidade de votos, em não conhecer do recurso da Procuradoria Regional
t

Eleitoral, e por maioria de votos, em não conhecer do recurso especial de

Charles Cozzolino, vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio quanto à competencia
para o julgamento da representação, e em conhecer e prover, parcialmente, o
especial de Luiz Nolin, para cassar o acórdão da Corte de origem quanto à
inelegibilidade

declarada e resultante

da representação,

subsistente o

acórdão impugnado relativamente ao recurso que desaguou na cassação do
diploma expedido, vencido o Ministro Marco Aurélio que dele não conhecia na

totalidade, nos termos das notas taquigráficas em anexo, que ficam fazendo
parte integrante desta decisão.

Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral
Brasilia, 4 de maio de 1995:

(No
Ministro M RCO

,
ELIO, Presidente em exercício e

vencido

oàn
Ministro TOR UATO JARDIM, Relator
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RELATÓRlO

O

SENHOR

MlNISTRO

TORQUATO

Senhor

JARDIM:

Presidente, o acórdão recorrido julgou em conjunto recurso contra sentença
proferida em representação por abuso de poder económico e recurso contra a

diplomação de prefeito e vice-prefeito.

A representação foi proposta pelo PDT contra Charles

2.

Cozzolino, candidato a prefeito, afinal eleito, e contra Renato Cozzolino

Sobrinho, então prefeito em exercício.

A sentença julgou procedente a alegação contra Charles
Cozzolino

e

declarou

sua

inelegibilidade

por

três

anos;

deu

pela

improcedência quanto a Renato Cozzolino Sobrinho; e, por fim, decidiu que a
inelegibilidade de Charles Cozzolino não se estendia ao seu companheiro de
chapa Luiz Nolin (fls: 139).

3.

O Tribunal Regional, por maioria, com voto de desempate de

seu presidente, modificou a sentença para estender a inelegibilidade do
prefeito eleito ao vice-prefeito da chapa; mantida a decisão monocrática
quanto aos demais.

4.

O recurso contra a diplomação, proposto pelo PDT, também

decidido por voto de desempate do presidente, foi provido para cassar os
diplomas do prefeito e do vice-prefeito (fls. 179, 185 e 190; fls; 180, 181 e 184;
desempate, fls. 195).

5.

Foram

opostos

embargos

de

declaração

Charles

por

200 e

Cozzolino, Luiz. Nolin e pelos partidos da coligação (PMDB e PTB) (f

j

l
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205), todos rejeitados no mérito, após correção de erro material na transcrição
da decisão (fls. 217),

No primeiro recurso especial, da Procuradoria Regional
Eleitoral (fls. 253-257), aponta-se como violado o art. 22, XIV, da Lei
Complementar n° 64/90 e pede-se a cassação do registro e do diploma dos

6.

candidatos eleitos Charles Cozzolino e Luiz Nolin como decorrência da
declaração de inelegibilidade.

O Ministério Público perante esta Corte Superior opinou pelo

seu não conhecimento, por evidente o equívoco do recorrente que atendo-se
à parte dispositiva do acórdão, mas não aos votos, entendeu que a decisão
fóra pelo não provimento do recurso contra a diplomação (fls. 320-321 ).

7.

No segundo recurso especial sustenta Luiz Nolin (fls. 258-261)

ofensa ao devido processo legal porquanto, no recurso contra a diplomação,
julgado em conjunto

com o

recurso

contra

a

sentença

proferida

na

investigação por abuso de poder econômico da qual não é parte, tomou a
Corte Regional, por empréstimo, a prova ali revelada para lhe cassar o

diploma, após estender-lhe o efeito da inelegibilidade declarada em relação a

Charles Cozzolino.

Sobre este recurso opina o Ministério Público Eleitoral pelo
seu conhecimento e provimento parcial para que se reforme o aresto regional
quanto à declaração de inelegibilidade (fls. 324).

8:

No terceiro recurso especial, sustenta Charles Cozzolino (fls.

276-290):

(i) ofensa ao art, 24 da Lei Complementar n° 64/90

que

719(
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incompetente o juiz eleitoral para o julgamento da investigação judicial do art:
22 da mesma lei; e

(ii)

que

a

responsabilidade

objetiva

do

recorrente

“não

dispensa (...) o requisito (..,) objetivo do nexo de causalidade entre a ação ou
omissão atribuída ao candidato e o abuso de poder econômico“ (fls. 286);
inexistência de prova ou de afirmação do aresto recorrido que tornem “certo
que o suposto abuso de poder económico tenha interferido no resultado do

pleito" (fls. 287); donde concluir pela necessidade da revaloração da prova eis
ç

que certa apenas a distribuição “de dois ou três saquinhos de leite" e

inexistente qualquer prova sobre a origem ou quantidade do leite distribuido
(fls. 288).

9.

Estes os dois votos articulados com os quais se compôs a

maioria no aresto recorrido:

.. no mérito alega o recorrente Charles Cozzolino a
ausência da prova da materialidade. Esta, no entanto, foi

devidamente feita e até poderia ser obtida por depoimentos e
outros meios permitidos:

O
,

desvio

do

leite

em

pó

está

amplamente

comprovado.
Conforme acentuou o Dr. Juiz na sentença recorrida,

não há dúvida de que ocorreu distribuição de leite em pó no
comício do candidato Charles Cozzolino. Tal material
distribuido foi apresentado em Juízo pelo representante,
sendo que os sacos plásticos tinham a propaganda 'Charles
14'.
As testemunhas ouvidas informam que no comício do
candidato Charles Cozzolino ocorreu a distribuição de leite em
saco. Falou-se no depoimento do José Roberto Ferreira,

porque ele afirmara que recebera a quantia de cinqüenta mil
cruzeiros, por dia, pelo PDT e, por isso, evidentemente, seria

favorável a essa tese.
O Dr. Juiz ressaltou que, ao contrário, o que ip deria

É z

..a
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parecer suspeição o fato de ele ter, ingenuamente, declarado
isto, demonstra que ele foi sincero, ao acrescentar que

recebera dois sacos com leite em pó, um deles, de cor azul.
João Carlos Paranhos, fls. 56, recebeu dois sacos de
leite em pó com a propaganda 'Charles 14' em um comício em

Fragoso e afirma que muita gente também recebeu.
A coordenadora de campanha, D. Núbia Cozzolino,

afirmou que confeccionou

dez

mil

sacos

plásticos

de

propaganda que foram distribuídos vazios, em feiras e centros
de macumba. Essa versão, realmente, representa uma

tentativa, ante a comprovação da existência de sacos de leite
em pó com aquela inscrição 'Charles 14', para parecer que os
opositores do candidato tinham usado os sacos a fim de

incriminá-lo. Evidentemente, se foi distribuído no comício,
seria isso possivel pelos adversários?
Foi dito da Tribuna, pelo nobre advogado, que as
pessoas que distribuíram leite em pó tinham nas camisas a

inscrição 'Charles Cozzolino', mas que não pediam votos,
quando distribuiam leite. Então, eu pergunto: 'precisava?'
Deste modo, insisto que o desvio do leite está
devidamente comprovado e o uso indevido do mesmo para a
campanha do candidato a Prefeito.

Entendo, todavia, que a participação do ex-Prefeito
não foi suficientemente esclarecida e, por isso, nessa parte,
acho que a sentença está correta.
Agora, a decisão que ora se examina não estendeu ao
Sr. Renato Cozzolino Sobrinho a investigação e julgou-a
improcedente com referência ao mesmo,
Desse modo, nego provimento ao recurso de Charles
Cozzolino." (fls. 173-174)

“O meu voto é o seguinte: Eu li o processo e examine¡
a sentença, em relação à prova existente. E, na sentença, vou

ler o seguinte trecho:
'Consoante o exame dos autos o leite em pó ori '
do Ministério da Saúde foi recebido no Posto!
de Fragoso, num total de 1.900 kg (mil e novec ritos
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quilos), material este destinado ã distribuição entre

pessoas necessitadas.

Nenhum elemento probatório existente nos autos
relaciona ato do então Prefeito Renato Cozzolino
Sobrinho em determinar utilização do leite em pó na
campanha do candidato Charles Cozzolino.
Na própria inicial afirma o representante a sua não
convicção sobre a participação do então Prefeito ao

asseverar “só os órgãos públicos e assemelhados
recebem estes produtos, na certa o candidato Charles

Cozzolino recebeu do seu primo Renato Cozzolino o
produto para fazer .a campanha eleitoral".
Consoante o

exposto,

a

prova testemunhal

não

contém qualquer referência a sequer ciência do então
Prefeito sobre distribuição irregular do leite em pó.
A distribuição do leite ficou na órbita da Secretaria de
Ação Comunitária e essencialmente com o Posto
Médico de Fragoso. Nenhum ato ou conduta omissiva
do

então

elementos

Prefeito

Renato

coligidos

responsabilidade

ou

que

Cozzolino

possam

participação

surgiu

dos

autorizar

sua

na

irregular

distribuição do leite em pó.
Deste modo, verifica-se que a representação não pode
prosperar com relação ao então Prefeito Renato
Cozzolino Sobrinho.
Resta, assim, o exame da questão da distribuição do
leite em pó, ante a acusação de ter sido o mesmo

também distribuído em Comício do candidato Charles
Cozzolino.
Em primeiro lugar, não há dúvida de que ocorreu
distribuição do leite em pó em comício do candidato
Charles Cozzolino. Tal material distribuido foi
apresentado em Juízo pelo representante, sendo que
os sacos plásticos tinham a propaganda Charles - 14,
tendo sido recolhido um saco vazio oriundo do M. da
Saúde.
As testemunhas inquiridas foram firmes na
de que no comício do candidato Charle

ertiva
correu

,
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distribuição de leite em sacos, conforme depoimentos
de fls. 54 e 56.

O relato de fls. 54 e de José Roberto Ferreira que diz

ter trabalhado na eleição para o candidato a VicePrefeito Bira, sendo que o candidato era Porto, pelo
PDT; que distribuía prospecto antes da votação e no

mesmo dia; que o depoente no dia do comício soube
que estavam distribuindo leite e apanhou também o

leite em pó dos saquinhos; que o depoente utilizou o
leite dando para o pessoal em casa.
O depoimento de fls. 56 é de João Carlos Paranhos e
diz que não é filiado a nenhum partido, que não é

amigo nem inimigo de qualquer um dos interessados;
que pode informar que no último comício pegou leite,
dois saquinhos de leite em pó, no comício de Charles
Cozzolino; que as pessoas que estavam em cima do

caminhão deram leite ao depoente; que o depoente
usou o leite alimentando seu filho; que o leite tinha a

inscrição 'Charles 14'; que o comício foi realizado em
Fragoso, que o leite foi dado no final do comício; e
que não ouviu no comício pedido para votar em

Charles Cozzolino; que muita gente recebeu o leite;
que o leite que recebeu estava num saco plástico
parecido com o que agora é exibido ao depoente.
O relato de José Roberto Ferreira mostra coerência,

inclusive porque também relatou que trabalhava para
o candidato a Prefeito pelo PDT e recebia Cr$
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) por dia pagos pelo
a

vereador

Donato.

Acrescentou

que

\

candidato

recebeu dois sacos com leite em pó, um deles com a
cor azul, indentificando o exibido em audiência com a

inscrição Ministério da Saúde.

João Carlos Paranhos revelou (fl. 56) que recebeu
dois saquinhos de leite em pó com a propaganda
'Charles 14' em um comício, no último comício em
Fragoso, sendo que muita gente pegou leite.

Tais relatos não ficaram desmentidos pelo conjunto
probatório.
dato
O relato da coordenadora da campanha do ca
Charles Cozzolino, Núbia Cozzolino, sua irmã, e que
l

/
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confeccionou 10.000 sacos plásticos de propaganda
os quais foram distribuídos em feiras e centros de
macumba, vazios não merece acolhida.

Tal versão

representa uma tentativa de,

ante

a

comprovação da existência de sacos com leite em pó
de propaganda 'Charles - 14', incriminar os opositores
como autores de uma fraude.

A questão e' que a testemunhal revela a distribuição

de sacos de leite em pó em comício de Charles. A
alegação da testemunha Núbia, irmã do candidato

revela claro intuito de buscar uma justificativa para a
existência dos sacos de propaganda apreendidos com
o leite em pó. A sua versão não merece, assim,

credibilidade.
Os elementos coligidos no processo evidenciam fortes

indícios da utilização de leite em pó destinado ao
Município, em propaganda eleitoral do candidato a
Prefeito pelo PTB!
Assim, entendo que a sentença demonstrou a ocorrência do
abuso do poder econômico na campanha eleitoral em Magé.
Diante dessa argumentação da sentença é que estou, na

maior parte, acompanhando o voto do Desembargador
Relator, mas eu entendo que diante desse entendimento da
sentença não é possível deixar-se de cassar o registro de
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder
econômico, previsto na Lei Complementar n° 64/90, art. 22,

item 14. Esse é o ponto que acrescento; a cassação do
registro do candidato beneficiado pelo abuso do poder
econômico como conseqüência do que aconteceu. E nesse
ponto que o meu voto vai além. Não chego ao voto do Juiz

JALCYR SADER que S. Exa proclamou vencedora a chapa
encabeçada por Barbosa Porto.
A cassação ê uma decorrência evidente do reconhecimento do
abuso do poder econômico.

Esse é o meu voto.” (fls. 191/195)

10.

O Ministério Público Eleitoral opina pelo não conhecim nt do

Rec. n°12.106-RJ.

'lO

recurso (fls. 321):

"Também não comporta conhecimento o

recurso

manifestado por Charles Cozzolino, pois o aresto recorrido, ao

confirmar, preliminarmente, a competência do Juiz Eleitoral
para processar e julgar investigação judicial relativa a abuso
de poder económico atribuído a prefeito e a candidato a
prefeito nas eleições municipais, não impôs qualquer

contrariedade aos preceitos constitucional e legais invocados,
antes harmonizando-se com a jurisprudência predominante

.

nesse colendo Tribunal Superior Eleitoral, de que se pode
destacar como exemplo o precedente firmado no Recurso n°
11.799-RJ (DJ de 5.8.94). E, no tocante ao mérito da questão,
o julgado recorrido, ao contrário do que sustenta o recorrente,
em nenhum momento prestigiou a tese da responsabilidade
objetiva do candidato, afirmando a existência de abuso do
poder econômico com base na análise dos elementos

instrutórios existentes nos autos, considerados suficientes
para caracteriza-Io. A pretensão revisional, pois, a pretexto da
ocorrência de dissídio com os precedentes colacionados,

busca, em verdade, a prevalência do entendimento de que a
prova produzida não seria substanciosa o bastante para
caracterizar o afirmado abuso do poder económico,
esquecendo-se, porém, o recorrente, da circunstância de que,

para tal propósito, seria indispensável nova apreciação do
conjunto probatório, defesa no âmbito estreito da jurisdição

especial.”

É o relatório.
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RATIFICAÇÃO DO PARECER

O DR. ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (ProcuradorGeral Eleitoral): Senhor Presidente, Senhores Ministros, ilustres advogados,

Poderia eu me ater a ratificar o parecer do Ministério Público Eleitoral constante
dos autos, mas gostaria de fazer apenas duas observações. A primeira é a de que
o Ministério Público não propugna a oposição de embargos declaratórios
temerários ou insistentes, sem utilidade. O que o parecer do Ministério Público diz
é que, interpostos os embargos declaratórios e não examinados, ou não
examinada a questão nele exposta, relativa a cerceamento de defesa ou vicio da

instrução, do procedimento da investigação judicial, novos embargos deveriam
ser opostos, mesmo porque não se alegava nulidade ou cerceamento de defesa

ou vicio do acórdão, mas sim na investigação criminal.
Por fim, é bom lembrar, que esta Corte, por mais de uma vez,
interpretando o art. 24 da Lei Complementar n° 64/90, entendeu - que na palavra
'processar', de competência do juiz eleitoral de primeiro grau, está incluído o

julgamento, Por mais de uma vez esta Corte assim já decidiu,
Ratificando o parecer do Ministério Público na sua

parte

conclusiva, como reiteradamente tem feito em casos anãlogos - inclusive em um

caso do Paraná - o que se nota ê que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro condenou o vice-prefeito sem que ele fizesse parte do processo, E
e' por isso que, com relação ao recurso deste, o parecer do Ministério Público ê
pelo conhecimento e provimento quanto a Luiz Nolin.

São essas as considerações que o Ministério Público faz neste
momento, por acha-las necessárias.

12
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VOTO

O

SENHOR MINISTRO

TORQUATO JARDIM

(Relator):

Senhor Presidente, quanto ao recurso da Procuradoria Regional Eleitoral
adoto o parecer do Ministério Público perante esta Corte (fls. 320-321 ):

“A nosso ver, não deve ser conhecido o recurso
manifestado pelo Ministério Público Eleitoral, porquanto parte
ele do falso pressuposto de que foi negado provimento ao
recurso contra a diplomação e, conseqüentemente, restaram

mantidos nos cargos o Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos. De
fato, embora a parte dispositiva do julgado recorrido, acima
transcrita, seja omissa na proclamação do resultado nesse
particular, limitando-se a consignar o voto de três dos juízes
que participaram do julgamento, verifica-se do exame do teor

dos votos condutores do acórdão, que a Corte Regional
proveu o recurso contra a diplomação, na esteira do voto
vencedor do Juiz Genarino Carvalho Pignataro (vide fl. 179).
Não se faz presente, portanto, na hipótese, o interesse
processual que constitui pressuposto de admissibilidade do
instrumento revisional ,
Mesmo quando assim não fosse, o apelo não venceria
a questão preliminar concernente à sua admissibilidade. O
recurso contra a diplomação tem sua disciplina estabelecida

no Código Eleitoral, sendo desarrazoado pretender-se que da
afirmação de um juízo de provimento ou improvimento possa
decorrer ofensa à regra inscrita no inciso XIV do artigo 22 da
Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, a qual cogita

exclusivamente das conseqüências da procedência de
representação por abuso do poder econômico, do poder de
autoridade ou pela indevida utilização de veículos ou meios de
comunicação social, em beneficio de candidato ou partido

político."
Não conheço, pois, do recurso especial da Procuradoria

Regional.

2,

Quanto ao recurso de Lui:: Nolin adoto, por igual, o pa e

r do

719-/
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Ministério Público perante esta Corte (fls. 323):
“(...), no tocante ao recurso especial manifestado por
Luiz Nolin, verifica-se que a questão relativa à utilização, no
julgamento do recurso interposto contra a expedição dos
diplomas de Prefeito e Vice-Prefeito, de prova produzida em
processo do qual não participara, em nenhum momento foi
objeto de exame pelo aresto recorrido, não o sendo, também,

nos embargos declaratórios oferecidos às folhas 200/202.
Ressente-se, assim, o apelo, no particular, do indispensável
requisito do prequestionamentc
Diversa, no entanto, ê a questão relativa à declaração

de inelegibilidade do ora recorrente. De fato, ao
inelegível mediante provimento parcial a recurso
nos autos da Investigação Judicial, o acórdão
realmente condenou quem não foi parte no

declara-Io
interposto
recorrido
processo,

postergando as garantias constitucionais inscritas nos incisos
LV do artigo 5° da Lei Fundamental, que asseguram
contraditório e ampla defesa aos litigantes, em processos
administrativos ou judiciais. Alia's, em caso análogo ao
presente, essa colenda Corte Superior Eleitoral firmou
orientação de que o reconhecimento de inelegibilidade de
candidato que não fôra chamado a se defender no processo

atenta contra os princípios constitucionais do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa, sendo esclarecedora a
ementa do aresto, no particular:

'O devido processo legal, com sua conseqüência
formal mínima de ampla defesa e do contraditório, não
admite que, no processo judicial, assim como no
administrativo, se retire ou restrinja direitos sem que

ativamente presentes todos quantos devem suportar o
ônus da decisão no que pertinente à liberdade, à
propriedade ou aos direitos em geral' (Recurso n°

12.034-AC, julgado em 30,7,94).”
Conheço, pois, do recurso especial de Luiz Nolin, e lhe dou
provimento parcial para que se reforme o acórdão recorrido no tocante à sua

inelegibilidade, reconhecida no procedimento de investigação judicial, sem
prejuízo de qualquer apuração em outro procedimento no qual

assegure a ampla defesa e o contraditório.

lhe

i

W
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14

Quanto ao recurso de Charles Cozzolino, acolho o parecer

ministerial, lido no relatório, para dele não conhecer. Primeiro, porque a
jurisprudência desta Corte já assentou ser da competência do juiz eleitoral o

julgamento da investigação judicial por abuso de poder económico nas
eleições municipais (Lei Comp. n° 64/90, art. 22 e 24); segundo, porque o
reexame da suficiência da prova escapa ao limite da sua revaloração.

É como voto.
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VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

DlNlZ

DE

ANDRADA:

Senhor

Presidente, observo que a Corte Regional, na mesma assentada, apreciou um
recurso contra a sentença do juiz de primeiro grau,

que concluíra pela

procedência da investigação de abuso de poder económico cogitada pelo art. 22
da LC 64/90, e um recurso contra a diplomação dos eleitos aos postos do

Executivo do município de Magé. A decisão foi uma só, o relator o mesmo. Desse
fato, precisamente, decorreu circunstância que muito me impressionou. Ouvindo o
relatório, o voto e as brilhantes sustentações feitas da tribuna, verifiquei que o
Desembargador que redigiu o acórdão asseverou que o julgamento foi único. Os
processos foram reunidos de modo que a prova de um serviu ao outro e viceversa, e dessa maneira S. Exa. teria entendido que não houve utilização de prova
emprestada. É precisamente essa afirmação - de que a prova de um serviu ao

outro e vice-versa - que inicialmente me despertou a atenção e

depois me

conduziu a uma profunda reflexão. Com o desenrolar do voto do eminente
Ministro Relator, pude sentir c que realmente ocorreu. O processo no qual foram
ouvidas testemunhas, no qual se teria produzido prova, foi o da investigação de
abuso de poder econômico. Aí, aqueles que ao processo foram convocados
puderam arrolar testemunhas, puderam fazer alegações, puderam requerer
diligências, e essa ação, ao cabo de contas, foi julgada procedente pelo Doutor
Juiz de Magé, e tal decisão foi confirmada pela Corte Regional.
Mas o que acontece, é que, à produção dessa prova não teria
sido convocado o candidato a vice-prefeito. O candidato a vice-prefeito não teria
estado presente à formação dessa prova. Nem se estabeleça aqui o raciocínio de

que a chapa é una e que a caracterização do abuso do poder económico em
relação ao candidato a prefeito recai forçosamente sobre o vice-prefeito. Tal
raciocínio a princípio poderia conter até lógica, mas, na verdade, ele ofende

,r
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princípio mais alto que está inserido na Constituição, que é o da ampla defesa,
que é o do devido processo legal. Ninguém pode sofrer qualquer sanção sem que
tenha podido se defender.
O candidato a vice-prefeito não poderia ser atingido por essa
decisão nem na ação de investigação, como o foi no recurso interposto contra a

mesma quando lhe aplicaram a sanção de inelegibilidade por três anos, nem
podia perder o diploma no julgamento do recurso contra diplomação porque se o
julgamento foi na mesma assentada e se o Desembargador disse que a prova de
um serviu ao outro é evidente que houve uso de prova emprestada, que ele foi

julgado no recurso contra a diplomação com a prova produzida-na ação de
investigação, à qual ele não esteve presente na formação.
O parecer da douta Procuradoria conclui no sentido de que se
elimine essa pecha de inelegibilidade, mas eu vou mais longe, acompanho o

raciocínio do eminente Ministro Relator para, diante do desrespeito à garantia
constitucional, anular o acórdão proferido relativamente ao recurso contra a
diplomação. Quanto ao primeiro recorrente, o prefeito eleito, endosso quanto
disse o relator e quanto escreveu a douta Procuradoria. Na fase, na instância do

especial, não é possível revolver prova.
Tenho que me ater à moldura traçada pela Corte Regional e
posta no acórdão recorrido. Nessas condições, adiro, por inteiro, às conclusões
do voto do eminente Ministro relator.

A.
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PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor Presidente,
a hipótese é das mais interessantes, e confesso a V. Exa. que não tenho ainda

convencimento formado a respeito.
Não me sensibiliza, Senhor Presidente, nesse primeiro passo, o

fato de o Vice-Prefeito não ter sido chamado para defender, querendo, o
respectivo mandato, já que não há - segundo informação do Relator - recurso
versando essa matéria. O inconformismo por ele demonstrado diz respeito
apenas à declaração de inelegibilidade. Resta saber as conseqüências politicas
do fato de a Corte de origem, julgando como instância revisora a investigação
judicial, decorrente da representação, haver assentado a inelegibilidade

quanto

ao Prefeito eleito e a partir dela, a partir da moldura fática que levou a esse
desiderato, ter chegado, também, ao acolhimento da impugnação aos diplomas.
Penso que foi isso o que ocorreu, Não tivemos na ação de impugnação aos
diplomas, uma fase de instrução propriamente dita.
Há uma regra, Senhor Presidente, no inciso I do art. 262 do
Código Eleitoral, segundo a qual no recurso contra expedição de diploma caberá

somente nos seguintes casos: inelegibilidade ou incompatibilidade de candidato,
A inelegibilidade em si, ao primeiro exame, pelo menos, foi assentada quando,
em segundo grau, julgou-se o recurso interposto contra a decisão do Juizo na

investigação judicial. Chegou-se a declaração respectiva, Aí, fiz a pergunta: Em
que estágio, considerada a data das eleições, foi julgada a representação, a
investigação? E o nobre Ministro Diniz de Andrada respondeu que foi julgada
posteriormente. A conseqüência preconizada no inciso XV do artigo 22 da Lei

Complementar 64/90, seria a remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral
para a ação constitucional do art. 14 da Carta de 1988. Poderia essa mesma
decisão servir ao afastamento da instrução, da impugnação aos diplomas

¡-
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chegar-se ao acolhimento dessa impugnação?
Senhor Presidente, muito embora esteja - e isso é uma constante
na vida dos magistrados, principalmente dos magistrados de Tribunais Superiores
- sobrecarregado de processos, vou ousar, caminhando no sentido de pedir vista,

para um exame um pouco mais aprofundado sobre a matéria, porque, pela vez
primeira, a enfrento.

Peço vista e tentarei trazer o processo em prazo curto, para que

o Prefeito em exercício - se é que ele não está a merecer o mandato que hoje

exerce, do qual é detentor - não acabe por cumpri-Io, indevidamente, na
integralidade.
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EXTRATO DA ATA

Rec. n° 12.106 - Cls, 4° - RJ. Relator: Min. Torquato Jardim Recorrentes: 1°) Procuradoria Regional Eleitoral; 2°) Luiz Nolin, Vice-Prefeito

eleito (Adv°: Dr. Rodrigo Lopes Lourenço); 3°) Coligação “Frente Trabalhista
Democrática" (PMDB/PTB) (Adv°s: Drs. Marcos Heusi Netto, Valdir Theóphilo
e Murilo Heusi); 4°) Charles Cozzolino, Prefeito eleito (Adv°s:

Drs. Marcos

Heusi Netto e José Clemente Trindade de Almeida). Recorrido: Partido
Democrático Trabalhista, por seu Diretorio Regional (Adv°s:

Drs,

Boris

Nicolaevski, Carlos Eduardo Caputo Bastos, Cláudio Bonato Fruet e Gustavo
Henrique Caputo Bastos).
Usou da palavra, pelo 3° e 4° recorrente, o Dr. Marcos Heusi
Netto.

Decisão: Após o voto do Sr. Ministro Relator, não conhecendo
do recurso da Procuradoria Regional Eleitoral, que foi acompanhado pelo
Tribunal e ainda, após o voto do Sr, Ministro Relator, conhecendo e dando
provimento ao recurso da Coligação PMDB/PTB, que foi acompanhado pelo
Sr. Ministro Diniz de Andrada, e não conhecendo do recurso de Charles

Cozzolino que também foi acompanhado pelo Sr. Ministro Diniz de Andrada,
pediu vista o Sr. Ministro Marco Aurélio. Ficou assentado pelo Tribunal que o

recurso de Luiz Nolin seria apreciado após o julgamento dos recursos da
Coligação PMDB/PTB e de Charles Cozzolino.

Presidência do Exm° Sr. Ministro Carlos Velloso. Presentes os
Srs, Ministros Marco Aurélio, Ilmar Galvão, Antônio de Pádua Ribeiro, Jesus
Costa Lima, Torquato Jardim, Diniz de Andrada e o Dr. Aristides Junqueira
Alvarenga, Procurador-Geral Eleitoral,

SESSÃO DE 21.03.95.

/irn.
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QUESTÃO DE ORDEM

O

SENHOR MINISTRO

TORQUATO

JARDIM

(Relator):

Senhor Presidente, após os votos do relator e do Ministro Diniz de Andrada,
pediu vista o Ministro Marco Aurélio.

Pouco antes da sessão em que S. Exa. trouxe seu voto, o

Diretório Regional do PMDB (fls. 333), o Diretório Municipal do mesmo partido
em Magé (fls. 337) e o Diretório Municipal do PTB em Magé (fls. 341) pediram

desistência do recurso especial (fls. 263-275), nos termos do art. 501, CPC,
Os mandatos dos advogados eram expressos quanto a tal poder.

Homologuei as desistências para que produzissem seus
efeitos próprios (fls. 344).

Na sessão seguinte, ao trazer os autos, recebi nova petição,

2.
dos

mesmos

diretórios,

mediante

a

qual

requerem

a desistência

da

desistência, fazendo juntar novas procurações aos Advogados Marcos e
Murilo Heusi, e expressamente revogando a procuração outorgada ao
Advogado Valdir Theóphilo, signatário da primeira desistência (fls. 346-350).

3.

Esta, pois, a questão de ordem: cabe desistir da desistência?

Os arts. 501 e 502, CPC, dispõem que o recorrente poderá â
qualquer tempo, sem a anuência do recorrido desistir do recurso, e que a
renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.

Ora, segue daí, da natureza de renúncia do ato de desistir,
posta expressamente na lei, seu caráter de unilateralidade e irretratabil d de.

21
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Válida legalmente a capaCitação da autoridade partidária para
conferir poderes expressos a Advogado para desistir, o que não se contesta,
segue que o ato da desistência se consumou inteiramente. O despacho

judicial de homologação ê meramente declaratório, após verificados os
pressupostos formais do mandato.

4.

Do exposto, voto no sentido de se indeferir a segunda

desistência, para que se prossiga no julgamento dos outros três recursos
especiais.

5.

A prevalecer este voto,

revejo o relatório e

voto

\_

prosseguimento do julgamento.

para
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ESCLARECIMENTOS

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Indago ao nobre
Ministro Relator se a hipótese consubstancia agravo regimental contra a decisão

de S. Exa.

O SENHOR MINISTRO TORQUATO JARDIM (Relator): Não.
Apenas qualificam-se as partes para dizer: "Consigna explícita revogação do

mandato inadvertidamente outorgado ao Advogado Theóphilo pelo diretório local
do PTB, ratificando, nesta oportunidade, todos os atos praticados no curso do
processo, por advogados, interpostos por esta Corte. repudiando a surpreendente
e desconcertante desistência requerida, absolutamente contrárias aos legítimos
interesses da agremiação política que agasalha S, Exa., o ilustre Prefeito

municipal de Magé, Charles Cozzolino."

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: A dúvida que me

assalta, Senhor Presidente, é: S. Exa, assentou que a si caberia o exame do
pedido de desistência quando o julgamento do recurso já

tivera inicio.

Homologou-a, repito, quando já tinha ocorrido o início do julgamento, com votos
proferidas e, portanto, quando o processo se encontrava submetido ao Colegiado,
De qualquer forma, com a devida vênia, sustento que, uma vez iniciado o

julgamento, não cabe acolher pedido de desistência.
Por isso, perguntei se estaríamos diante de agravo regimental,
Como V. Exa, afirma que não, creio que caberia a V. Exa.
continuar na prática de atos, ou seja, esse novo pedido, visando afastar a

desistência anterior, também deveria, por coerência, ter sido decidido por V. Exa.,
Ministro relator.
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SENHOR MINISTRO

TORQUATO

JARDIM

(Relator):

Também tomei este fato em consideração Ministro Marco Aurélio, mas achei

mais prático trazer à mesa porque se indefiro por despacho vem um agravo
regimental e vamos atrasar o mérito da questão.

24
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PRELIMINAR

O SENHOR MINISTRO DINIZ DE ANDRADA: Preliminarmente
não conheço do pedido de desistência da desistência por entender que o
competente é o Ministro Relator.

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente): Sim,
mas o Ministro Relator quer trazer a questão ao Colegiado.

O SENHOR MINISTRO DINIZ DE ANDRADA: Preliminarmente,
por não entender que é competente o Tribunal, eu voto pelo não conhecimento.

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente): Então
V. Exa. suscita uma preliminar de que o Ministro Relator não poderia trazer à
mesa.

O SENHOR MlNlSTRO DINIZ DE ANDRADA: O Relator e o
competente.

0 SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente): Sim,
perfeito. Mas o regimento do Supremo Tribunal estabelece que o Relator pode
trazer à mesa essas questões.

O

SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO:

Veja Senhor

Presidente: o grande problema é que ficara o precedente. S. Exa. praticou um ato

e agora, se admitirmos que esse pedido, simples pedido, de desistência do pleito
anterior e que fora também de desistência, deve ser examinado pelo Colegiado,
sem o agravo regimental, teremos então que emitir entendimento sobre o acerto,

ou desacerto, do primeiro ato de S. Exa., isso e o que eu, de início, não

ro
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fazer.

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente): Sim,
mas acontece que o regimento permite.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Nao Excelência, o
problema ê um pouco mais complexo. Por que S. Exa. não trouxe a desistência do
recurso em questão de ordem? Regimental.

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente):
Ministro, vamos ganhar tempo, o Relator pode trazer a mesa estas questões.
Vamos colocar em mesa a preliminar suscitada pelo Senhor Ministro Diniz de
Andrada. Acho que deveríamos retornar à tradição do TSE de decidir as

questões.

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK: Acho que a
processualística não deveria contaminar a Justiça Eleitoral. Já causou danos

demais à Justiça em seu conjunto.

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente): Já,
exatamente. É da tradição desse Tribunal decidir as questões. O Relator traz em
questão de ordem, o Tribunal decide e resolve, porque é da essência do processo

eleitoral a rapidez. Então, pediria ao egregio Tribunal, aos meus eminentes
colegas, que não nos perdêssemos com essas questões pequenas, processuais,

Mas vou colocar em votação a preliminar.

/l
li
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VOTO SOBRE PRELIMINAR

O SENHOR MlNlSTRO TORQUATO JARDIM (Relator): Senhor
Presidente, por coerência

lógica minima, não acolho a preliminar de S. Exa.;

entendo razoável que em circunstâncias dessa natureza o Relator submeta o ato,
que poderia ser monocrática, ao exame do órgão colegiado, para apressar o

exame substantivo e finalistico do processo eleitoral, W
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VOTO SOBRE PRELIMINAR

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor Presidente,
longe de mim, muito longe mesmo, o fetichismo da forma. Apegc-me à

instrumentalidade, no que representa segurança para os jurisdicionados,

Aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral é o Código de Processo Civil - o
que temos repetido em inúmeros casos - como também o é o Código de Processo

Penal.
lndaga-se Senhor Presidente: Estamos sendo convocados para

apreciar um agravo regimental? Não. O que ocorreu na espécie dos autos: feito o
pregão do processo, após a sustentação da tribuna, houve o início do julgamento
com a tomada de votos. Proferiu voto o nobre Relator, esgotado o oficio de S.
Exa. quanto ã instrução do processo. Tanto que o trouxe para julgamento e o
liberou para inclusão em pauta. Seguiu-se o voto do Ministro Diniz de Andrada,
oportunidade na qual solicitei vista dos autos:
Com essa vista, pronto a proferir voto, tivemos pleitos no sentido
da desistência de certos recursos - não de todos - existentes no processo.

S Exa, o relator, não se sentiu habilitado a votar sobre esta
questão - e seria apenas um voto - na Sessão em que, normalmente, teríamos a

continuidade do julgamento. Solicitou vista dos autos para examinar a espécie e
definir o que estaria a sobejar, o que estaria, em termos recursais, a persistir.
Todavia, querendo, talvez, poupar o trabalho do Plenário, S. Exa foi adiante e
decidiu quanto aos pedidos formulados, quanto às desistências. A seguir, tivemos
uma evolução, ou melhor, uma involução. Aqueles que haviam desistido
peticionaram novamente, desistindo da desistência: Já agora, S. Exa traz o

processo à mesa. Indaga-se: É possivel isso? É possível transferir ao plenário a
apreciação desse segundo pedido que tem por base o primeiro, decidido
monocrático? A decisão primeira não foi do Colegiado. É possível, agora, na
apreciação desse simples pedido, revermos o que decidido por S. Exa,

e
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sermos provocados pelo remédio próprio, que e o agravo regimental? Em tese,
podemos rever a decisão de S. Exa, caso assentemos a premissa de que o
pronunciamento cabe, sem que interposto o agravo regimental. Estamos num

Colegiado e a maioria sempre tem razão.
Por isso é que penso, Senhor Presidente, que a preliminar
levantada pelo Ministro Diniz de Andrada é, sob a minha óptica - e sem apego
excessivo à forma - irrefutável.
Peço vênia ao nobre Relator para acompanhar S. Exa. o Ministr

Diniz de Andrada.

n
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VOTO SOBRE PRELIMINAR

O SENHOR MlNlSTRO FRANCISCO REZEK: Parece-me que
o relator, ao trazer ao conhecimento do plenário algo que poderia fazer
singularmente,

não

causa

nenhuma

espécie

de

prejuízo

à

parte.

Concluiríamos isso se entendêssemos como se vê insinuar, às vezes, entre os

cultores

do

processo

que

ha'

um

direito

intangível

do

cidadão

ao

escalonamento e ao esgotamento das instâncias. Tese, entretanto, que não

condiz com o fato de jamais nos termos escandalizado por determinadas

pessoas se subordinarem diretamente à jurisdição penal do Supremo Tribunal
Federal, sem poderem ver sua causa examinada e sua defesa considerada

por mais que uma única instância, tão susceptível de errar quanto todas as
outras, dada a condição humana de seus membros.

Acho portanto que, em hipótese assim, o relator pode, sem

causar prejuizo à parte trazer de logo à decisão do colegiado a matéria sob a
qual poderia deliberar sozinho.

Em tais circunstâncias, peço vênia para também não acolh
preliminar suscitada pelo eminente Ministro Diniz de Andrada.

a
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VOTO SOBRE PRELIMSNAR

O SENHOR MINISTRO JESUS COSTA LlMA: Senhor Presidente,
temos um processo que estava em julgamento, já com votos preferidos. Vem um
pedido de desistência, que o eminente Ministro Relator - sem querer fazer

nenhuma crítica a S. Exa - entendeu de, como Relator, acolher. É verdade que o
Código de Processo Civil diz que o Recorrente, em qualquer instante, pode

desistir do recurso, porém, como o julgamento já tinha sido iniciado, com votos
preferidos, nessa hipótese, data venia entendo que a desistência somente
poderia ser deferida pela própria Corte, razão pela qual peço vênia aos eminentes
Ministros Relator e Francisco Rezek para acompanhar o Ministro Torquato
Jardim.

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente): Se V.
Ex° me permite, parece que a conclusão, está contraditória. Se V. Exa acha que a

Corte é competente, então a Corte ê que tem que examinar e decidir. O que
estamos decidindo é se o Relator pode trazer, em questão de ordem, ao Plenário,
as tais questões, só isto.

O SENHOR MINISTRO JESUS COSTA LIMA: Mas a primeira não
foi trazida à Corte,

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente): Essa
questão não está em debate.

O SENHOR MINISTRO JESUS COSTA LIMA: Então, se ele não
trouxe a julgamento o primeiro pedido, não vejo por que, então, a Corte deva
conhecer do segundo, isto e', a desistência da desistência. Se S. Exa entendeu

que tinha competência para resolver a primeira, - a desistência -, sem frer ã
l
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Corte, entendo desnecessário que a Corte tenha que se pronunciar sobre a
desistência da desistência:

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente): A
questão a ser decidida é esta: e possível ao Relator trazer, em questão de ordem,
ao Tribunal, questões que ele tenha que decidir?

O SENHOR MINISTRO JESUS COSTA LIMA: Sim, entendo que,
quanto a esse ponto não há dúvida nenhuma.

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente): V. Exa
está de acordo com os votos dos Ministros Torquato Jardim e Francisco Rezek?

O SENHOR MINISTRO JESUS COSTA LIMA: Sim.

32
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VOTO SOBRE PRELIMINAR

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE: Senhor Presidente,
sou avesso aos excessos do formalismo, mas esse é um ato judicial que se
insere na esfera de competência do Ministro Relator, sujeito a recurso. De

sorte que estamos, no momento em que trazemos a questão para ser decidida

no Plenário, eliminando a possibilidade de a parte recorrer, subtraindo-lhe a
oportunidade de apresentar as suas razões. Daí, por que, com a devida vênia,
acompanho o voto dissidente do eminente Ministro Diniz de Andrada.
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VOTO DESEMPATE SOBRE PRELIMINAR

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente): O
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal tem aplicação subsidiária no
Tribunal Superior Eleitoral. Permite ele que o Relator leve ao Plenário as questões

que ele, Relator, em nome da Turma ou do Plenário, haja que decidir,
monocraticamente.
Num Colegiado, o Relator age sempre em nome daquele. De modo
que, se ele, Relator, prefere levar ao Colegiado as questões que deve decidir em
nome desse Colegiado, perfeito, nada de anormal. Propicia, inclusive, uma decisão
mais segura, evita com isso os atropelos de um possivel recurso de agravo.
Com estas breves considerações e reiterando que em questão de
ordem é possível ao Relator levar ao Colegiado aquilo que ele, em nome desse

Colegiado, deve praticar, com a vênia dos Senhores Ministros Diniz de Andrada,
Marco Aurélio e Costa Leite, adiro à corrente liderada pelo Senhor Ministro Relator e

seguida pelos Senhores Ministros Francisco Rezek e Costa Lima.
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VOTO SOBRE DESISTÊNCIA

O SENHOR MINISTRO DlNIZ DE ANDRADA: Defiro o pedido de

desistência da desistência.

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente): V.

O

SENHOR MINISTRO

DINIZ

DE

ANDRADA:

Admito

N

Exa. admite?

desistência da desistência. E devo dizer a V. Exa. que não admitiria a
desistência. Justamente por não admiti-la, porque já se tinha iniciado o
julgamento, e, com o sentido de procurar dar uma solução justa, sobretudo no

campo do direito eleitoral, como há pouco disse o Ministro Francisco Rezek, aqui se deve buscar solução dentro da nossa ótica, - voto no sentido de
admitir a desistência da desistência.

35

Rec. n° 12.106 - RJ.

voro SOBRE DESISTÊNCIA

o

SENHOR

MINISTRO

MARCO

Senhor

AURÉLIO:

Presidente, o que receei inicialmente agora vem ã balha. A Corte deliberou
rechaçar o mandamento bíblico: "Quem pariu Mateus que o embale”. E
assumiu a responsabilidade ao fazê-lo.

Tenho um compromisso com o que sempre sustente¡ sobre a

matéria. Já no Tribunal Regional do Trabalho da 1° Região, assentei, em
votos preferidos, que, uma vez iniciado o julgamento, não há campo propício

para a desistência, ou seja, a parte não pode atuar conforme a tendência da
Corte, conforme os votos preferidos. Desistir do recurso não equivale a uma
ação rescisória contra esses votos, fazendo-se desaparecer do mundo jurídico

o que já existe: o pregão do processo, o início do julgamento e a coleta de
alguns votos.
Penso, Senhor Presidente, em primeiro lugar, que não cabia a

desistência. Em segundo, que, iniciado o julgamento, se desistência pudesse
ser homologada, o ato respectivo deveria ser do Colegiado, pois esgotado o

ofício do Relator, como senhor da instrução do processo. Designa-se um

Relator para isso; não para julgar o recurso ou algo que seja substancial à
existência desse mesmo recurso, com o surgimento de efeitos no mundo

jurídico.
Peço

vênia,

Senhor

Presidente,

embora

um

tanto

constrangido, para reiterar o que sempre fiz quando na Justiça do Trabalho,
ou seja, a tese que adotei nos primeiros dias como magistrado na primeira

região. Assento que não cabia a homologação e que, de qualquer forma, o
crivo era deste Colegiado, porquanto o processo estava em julgamento, a ele
submetido - e não, com a devida vênia do nobre Relator, por melhor que

a intenção de S. Exa. considerada a celeridade processual.

sse
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O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presidente): V,

Exa. admite a desistência?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: A desistência da
desistência, muito embora casse um ato do Relator, sem defrontar-me com

agravo regimental.
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VOTO SOBRE DESISTÊNCIA

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK: Admito que
numa m da competência originária de um colegiado, a desistência não possa

dar-se depois de iniciado o julgamento. Ademais, são estritas as regras do
processo brasileiro a respeito de desistência da ação. Aqui, porém, cuida-se de
desistência do recurso. Não me parece imoral, não me parece minimamente
incômodo que alguém possa desistir de um recurso depois de já haver percebido
de algum modo a tendência que se insinua no colegiado, a partir de algumas
manifestações, Por quê? Porque ante a desistência do recurso não se cai no
domínio do non Iiguetl não se cai na mesa vazia: cai-se na decisão judiciária já

proferida, contra a qual se havia deduzido o recurso, e que então prevalece, e
faz coisa julgada.
Esse me parece, pois,

desistência da ação ou simplesmente

o divisor de águas:

hipótese de

de desistência do recurso. Se ê de

desistência de ação as regras são completamente outras, se apenas de
desistência do recurso, não sei por quê mesmo iniciado o julgamento não há de
ser do relator, singularmente, a competência para homologá-la. Há um direito de
.

desistir sem a audiência da outra parte, cuida-se só de homologar a desistência e
não se¡ porquê isso deveria ser trazido ao colegiado.
Pelo que percebi, eminente Ministro relator, esse recorrente
hesitante usou a expressão "desistência da desistência".

Ele desiste da

desistência?

O SENHOR MINISTRO TORQUATO JARDIM (Relator): Não, a
expressão usada é outra, Posso ler a V. Exa.: às folhas 346, depois de qualificar

as partes:

" (,..) vêm ã presença de Vossa Excelência, nos a tos

9

/
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do processo em epígrafe, requerer a juntada dos respectivos
instrumentos de procuração que reabilitam e habilitam os
advogados Marcos Heusi Netto e Murilo Heusi a continuar

representando o Partido outorgante, no âmbito do recurso
especial em questão, cujo julgamento se acha em curso perante

esta Eg. Cone.
Consigna

a

explícita

revogação

do

mandato

inadvertidamente outorgado ao advogado Valdir Theóphilo, pelo

Diretório local do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (doc. 1),
ratificando, nesta oportunidade, todos os atos praticados no
curso do processo, pelos advogados subscritores do recurso de

fls., interposto para esta Eg. Corte, repudiando a surpreendente
e desconcertante desistência

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK: Repudiando! Na
realidade, é isso o que ocorre. Em princípio, ninguém se opõe a quem quer
apenas desistir de alguma coisa, Desistir, renunciar, abrir mão, resignar-se, são

expressões verbais que não autorizam nenhuma espécie de réplica. Aqui, o que
se quer é regudiar algo que se consumou em juízo, ê voltar atrás, é dar o dito por

não dito depois que O juízo exerceu sua competência para pura e simplesmente
homologar a desistência do recurso.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Ministro Rezek,
permita-me esclarecer, já que V. Exa, não esteve presente na assentada anterior

quando esta Corte se dividiu quanto ã possibilidade de haver desistência, simples

desistência, não se cogitou de julgamento iniciado, simples desistência de recurso
eleitoral. Tivemos um empate de 3x3, e o Ministro Presidente votou no sentido de
que ê possível desistir-se de recurso eleitoral.

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK: Eu nunca teria
dúvida quanto a isso, quanto à possibilidade de alguém, em qualquer dominio da

vida humana, desistir de alguma coisa. Mas o que aqui acontece, e há de ter
levado o relator a desconsiderar esse derradeiro e injustificado pedido, ê o fato de
que isso não é uma desistência. É o repúdio daquilo que já se fez, por vo tade

unilateral, livremente manifestada. Não nos importa conhecer o exato

da
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relação de determinado partido politico ou coligação com seus patronos, nem
saber se houve aí algum desentendimento, alguma decepção. A segurança das
relações

jurídicas

reclama,

a

propósito,

uma

visão

mais

ortodoxa

da

representação, enquanto válida.
De tal modo, houve desistência do recurso, e ê possível desistir
do recurso sem audiência da outra parte. O relator não faz mais que homologar. E
porque não cabe mais que homologar a desistência de quem pode desistir, não
faz sentido, a meu ver, que a competência não recaia nas mãos do próprio relator,
tal como ocorre quando a desistência se dá numa fase anterior dO processo.
Aquilo que se tenta neste momento, e que o relator traz à mesa para análise

substantiva, é um repúdio da desistência, ê uma tentativa da parte de
desautorizar o que fizera legitimamente em momento processual anterior, e já
produzira seus efeitos.

Acompanho o Ministro relator,
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VOTO SOBRE DESISTENCIA

O

SENHOR

MINISTRO

JESUS

COSTA

LIMA:

Senhor

Presidente, o eminente Relator homologou a desistência, Os interessados
constituem novos procuradores e desistem daquilo que não existia mais, já

acabara. Como é que eu vou fazer reviver o que não existe?
Por brevidade, portanto, sigo voto do eminente Ministro Relator.
l
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EXTRATO DA, ATA

Rec, n“ 12.106 - Cls. 4° - RJ. Relator: Min. Torquato Jardim Recorrentes: 1°) Procuradoria Regional Eleitoral; 2°) Luiz Nolin, Vice-Prefeito

eleito (Adv°: Dr. Rodrigo Lopes Lourenço); 3°) Coligação “Frente Trabalhista
Democrática" (PMDB/PTB) (Adv°s: Drs, Marcos Heusi Netto, Valdir Theóphilo
e Murilo Heusi); 4°) Charles Cozzolino. Prefeito eleito (Adv°s:

Drs. Marcos

Heusi Netto e José Clemente Trindade de Almeida). Recorrido:

Democrático Trabalhista, por seu Diretório Regional (Adv°s:

Partido

Drs. Boris

Nicolaevski, Carlos Eduardo Caputo Bastos, Cláudio Bonato Fruet e Gustavo
Henrique Caputo Bastos),

Decisão: Após o voto do Si', Ministro Relator não admitindo a
desistência da desistência apresentada no recurso, o Sr, Ministro Diniz de
Andrada suscitou preliminar no sentido de que o Relator não poderia trazer a
matéria

em Questão de Ordem ao Tribunal,

dado que seria S,

Exa.

competente para decidir. A preliminar foi rejeitada pelo voto de desempate do
Presidente, vencidos os Srs. Ministros Diniz de Andrada, Marco Aurelio e

Costa Leite, Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, vencidos os Srs.
Ministros Diniz de Andrada e Marco Aurelio, não admitiu a desistênCia da
desistência

formulada

aos

recursos.

Homologadas

as

desistências,

remanescem os recursos de Charles Cozzolino e Luiz Nolin, dado que o
recurso da Procuradoria Regional Eleitoral não foi conhecido em decisão
unânime do Tribunal, Para apreciação do recurso de Charles Cozzolino, do
qual o Sr. Ministro Relator não conheceu, no que foi acompanhado pelo Sr.
Ministro Diniz de Andrada, e do recurso de Luiz Nolin, que são os recursos

remanescentes, continua com vista o Sr, Ministro Marco Aurélio.

Presidência do Exm° Sr, Ministro Carlos Velloso. Presentes os
Srs. Ministros Marco Aurélio, Francisco Rezek, Jesus Costa Lima, Costa Leite,
Torquato Jardim, Diniz de Andrada e o Dr. Antônio Fernando Barros e Silv
Souza, Vice-Procurador-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 02.05.95.

e

42

Rec, n°12,106 - RJ.

VOTO VISTA

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em
exercício): Na assentada em que teve início o julgamento dos recursos contidos
neste processo, o Ministro Relator concluiu pelo conhecimento do recurso

interposto pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista
Brasileiro e pela Frente Trabalhista Democrática, para anular a decisão da Corte
de origem exsurgida quando do julgamento do recurso apresentado contra a

expedição dos diplomas do Prefeito e do Vice-Prefeito. Eis a síntese do voto de
Sua Excelência:

Investigação judicial por abuso de poder económico:
“1.
Competência do juiz eleitoral para julgamento do feito nas
eleições municipais (LC 64/90, ans. 22 e 24).
2.

Prova

emprestada.

Recurso

contra

expedição

de

diploma, em cujo julgamento aproveitou o Regional prova
produzida em investigação judicial em que o recorrido não fora
parte.

.

Ofensa

ao

devido

processo

legal,

assegurado

substantivamente na Constituição com os consectários formais
mínimos da ampla defesa e do contraditório,
Recurso especial; prequestionamento. Não condiz com a
3.
natureza intrinsecamente célere do processo eleitoral, e muito
menos com seu propósito constitucional substantivo, que se

acolha, sem temperos, o rigoroso cãnone processual das outras
jurisdições.
A ofensa ao devido processo legal, mediante o uso de
3.1
prova emprestada (tópico 2 supra) só surgiu quando do
julgamento originário de recurso contra a expedição de diploma,
donde, mais do que inexigível, na verdade impossivel qualquer
prequestionamento por parte do candidato recorrido.
Recurso especial; revaloração da prova. Extrapola tal
4.

limitação liberal da jurisprudência pedido que implique reexame
de quantificação da prova produzida.
Recursos especiais da Procuradoria Regional Eleitoral e
5.
de Charles Cozzolino, não conhecidos. Recurso especial de Luiz
Nolin provido parcialmente para afastar a declaração de 526)

inelegibilidade. Recurso especial dos paitidos políticos provi o
para anular O julgamento do recurso contra a expedição idef

Ú
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diploma e para que outro se profira, observado o devido
processo legal e demais normas pertinentes."

Solicite¡ vista dos autos lendo em conta a complexidade
decorrente não só dos vários recursos em exame, como também das matérias
neles versadas, no que, em julgamento único, englobou-se a apreciação de
recurso ordinário interposto contra decisão do Juízo em representação, visando a
declarar a inelegibilidade de candidato, e o recurso à diplomação.

Recebi estes autos em 21 de março de 1995, às 21:30 horas, e
os libere¡ para julgamento no dia 31 seguinte.
Em primeiro lugar, esta Corte deve definir a natureza dos

recursos com os quais se defronta. Envolvem eleições municipais. Assim, muito
embora em jogo inelegibilidade e dipiomação, tais recursos ganham contornos de
especiais. É que os incisos III e IV do § 4° do artigo 121 da Constituição Federal

referem-se às eleições federais e estaduais, não alcançando as de âmbito
municipal. Assentada esta premissa, forçoso é reconhecer que O exame, em si, do
tema de fundo versado nos recursos há de ser precedido pela ultrapassagem da

barreira

de

conhecimento,

quando

então

proceder-se-á

a

análise

do

enquadramento dos recursos em uma das alíneas do inciso I do artigo 276 do
Código Eleitoral. Tretando-se de recurso de natureza extraordinária, como ê o

especial cabível no ãmbito desta Justiça e previsto no citado artigo 276,
indispensável é que se proceda a cotejo e, para tanto, a matéria há de estar

devidamente versada no acórdão que se pretende fulminado.

Eis o que qualifica o recurso como de natureza extraordinária: a
parte sequiosa de vê-Io conhecido há de atentar não só para os pressupostos de
recorribilidade gerais - adequação, oportunidade, interesse em recorrer, preparo e

regular representação processual - como também para os específicos,

demonstrando - considerado o especial de que cuida o artigo 276 do Código
Eleitoral ou o dissenso pretoriano ou a infringência ã lei. A não ser assim,
esvaziada restará a norma constitucional, no que, sem dúvida alguma, afunila o
acesso a esta Corte, afastando-a do campo ordinário. Este o norte que s rá
presente no exame que passarei a fazer de cada um dos recursos especiais,

ão
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havendo lugar para temperamentos, frente a este ou aquele critério, variável de
acordo com a formação humanistica e profissional do juiz. A organicidade do
Direito, especialmente do instrumental, não pode ser colocada em plano
secundário, por melhor que seja a intenção do órgão investido do oficio judicante.
Lembram-se as palavras de Cícero: “O fundamento da justiça é a fé, isto é, a
constância e a sinceridade em se manterem as coisas ditas e convencionadas"

(de Officiis I - VII - XXIII). Da mesma forma vem-nos de Celso Antônio Bandeira de

Mello advertência sobre o critério pessoal exacerbado, a ponto de suplantar O
legal, no sentido de que, no exercício gratificante de interpretar, descabe 'inserir
na regra de direito o próprio juízo - por mais sensato que seja - sobre a finalidade
que 'conviria' fosse por ela perseguida".

Em síntese, observe-se que a segurança dos jurisdicionados está
no respeito à legislação instrumental, no que elaborada com o fito de conferir

eficácia ao direito material.

A Lei Complementar n° 64190, mostra-se, prevê a competência
do Juizo para julgar, relativamente ao pedido de registro. Há referência explícita a
sentença, Quanto à representação, o art. 24 alude apenas ao conhecimento e
processamento da representação, sendo que, relativamente à declaração de

inelegibilidade, tem-se, na Lei, a revelação de que ela ocorre mediante o crivo do
Tribunal - o Tribunal declarará a inelegibilidade.
Os Ministros Relator e Diniz: de Andrada admitem a competência,
no caso, do próprio Juízo.
Creio que esta matéria, em relação à outra, prefere, já que, se o

Colegiado entender que a competência e do Juízo, como propugnado pelo
Relator, prosseguiremos na apreciação do recurso. Se assentar que a
competência para julgar é do Tribunal, exercendo o Juízo, como está na lei, a

atividade de instrução, conhecendo e processando a representação, então

declararemos a nulidade do julgado e determinaremos a baixa dos autos
de origem para que aprecie, no campo originário, a representação.

orte
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VOTO PRELIMINAR

O SENHOR MINISTRO lLMAR GALVÃO: Senhor Presidente,
realmente estava interessado em saber como ê que o Tribunal Superior Eleitoral

vinha decidindo essa matéria,
NO art. 24, a Lei Complementar n° 64, que diz o seguinte:

Cabendo ao representante do Ministério Público
"
Eleitoral em função da Zona Eleitoral as atribuições deferidas ao
Procurador-Geral..."
Quer dizer que junto ao Juiz funcionará O representante do
Ministério Público, que funciona junto à Zona Eleitoral: Essas atribuições do
Procurador-Geral serão, aí, desempenhadas por ele, E, depois, conclui o

dispositivo dizendo o seguinte:

observadas as normas do procedimento previstas nesta Le¡
Complementar“
Manda aplicar esse procedimento do art: 22 às representações
ligadas a essa investigação.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em
exercício): No campo ordinário, não é?

O SENHOR MINISTRO lLMAR GALVÃO: Se é perante o Juiz,
caberá recurso. Confesso que, de inicio, fiquei impressionado com os argumentos

mas, na verdade, verifiquei de logo que esse fenómeno ocorre em todo processo
em que a competência é originária...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presiden

em
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exercício): O meu argumento básico não e esse. O meu argumento básico ê que
o dispositivo que disciplina a competência do Juízo se refere ao conhecimento e
processamento e revela que, ele, Juiz, exerce as atribuições do Corregedor.

Sabemos que o Corregedor não julga. Então...
Jamais

soube

de

julgamento

de

representação,

da

representação do art. 22 da Lei Complementar 64190, pelo Corregedor, Ex°.

O SENHOR MINISTRO TORQUATO JARDIM (Relator): Está
expresso na Lei:

"Nas eleições municipais o Juiz Eleitoral será competente para

conhecer e processar a representação prevista nesta Lei
Complementar."
Não podemos parar a interpretação aqui,

exercendo todas as funções atribuídas ao Corregedor-Geral
ou Regional, constantes dos Incisos I a XV."
O erro de redação é evidente. Na descrição de l a XV está, no
Inciso XIV, o julgamento, e, no Inciso XV, a conseqüência do julgamento,

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em

exercício): Cogitadas são as atribuições do Corregedor. Ele não julga, Excelência,
mas sim o Colegiado.
De qualquer forma, esclarecia ao nobre Ministro Ilmar Galvão

que O meu voto, em Si, baseia-se no preceito que cogita da competência do juiz
eleitoral. Esclarecia mais que, nessa mesma lei, em relação a outro procedimento
que não a representação por abuso do poder económico ou abuso de autoridade,
ou seja, no procedimento alusivo ao registro, ai sim, está previsto não só o

conhecimento, como também o processamento e o julgamento do processo.

O SENHOR MINISTRO lLMAR GALVÃO: Mas como d ia,
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realmente me impressionou, a princípio, o argumento do eminente MinistroPresidente, segundo o qual a Ie¡ não iria ensejar recurso ordinário quando a
matéria é julgada em primeiro grau, quando a própria lei não enseja esse recurso,
julgado em segundo grau.
Logo em seguida, como disse, recorde¡ que esse é um dos

grandes problemas do julgamento, pelo Tribunal, de questões originárias. Mas o
chamado foro privilegiado, que parece, a princípio, ser um privilégio -foro criminal
privilegiado - só tem de privilégio o nome. Porque, na verdade, quem ê julgado
por um tribunal não tem mais nenhuma Oportunidade de recorrer.

Peço vênia ao eminente Ministro Marco Aurélio, para aderir à

jurisprudência da Casa.
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VOTO SOBRE PRELIMINAR

O SENHOR MINISTRO ANTÓNIO DE PÁDUA RIBEIRO:
Senhor Presidente, acompanho o Relator. É difícil admitir-se que o juiz

trabalhe, ao mesmo tempo, como corregedor e como órgão julgador. O texto
do art. 24 ê mal redigido, e a Corte o tem interpretado em sentido diverso do
sustentado pelo eminente Ministro Marco Aurélio.

Como estamos decidindo feitos relativos a eleições em que o
critério adotado pela Corte foi aplicado, fico inibido de, no momento, mudar de

posicionamento. Mas, em outra oportunidade, possivelmente, reverei o meu

posicionamento.
Com essa observação, acompanho o Relator.
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VOTO SOBRE PRELIMINAR

O

SENHOR

MINISTRO

JESUS

COSTA LIMA:

Senhor

Presidente, Senhores Ministros, longe de mim querer trazer mais suplementos
ao que já foi dito. Mas a argumentação de V. Exa. impressionou-me, porque
diz o art. 24:

“Nas

eleições

municipais

o juiz

eleitoral

será

competente para conhecer e processar."

E remete aos incisos l a XV do art. 22, E, no inc. XIV, o qual
dispõe: “Julgada procedente a representação, o Tribunal

Era como se

tivesse redigido: o Tribunal, julgada procedente a reclamação.
Mas se formos à Constituição, quando trata da competência,
por exemplo, do Supremo Tribunal, estabelece:

“Compete ao Supremo Tribunal Federal:
l - processar e julgar originariamente."

Quando se refere ao Superior Tribunal de Justiça e aos
Tribunais Regionais, repete,

processar ejulgar".

O mesmo no que toca aos juízes.
E, na redação do art. 24, fixa:
“Nas eleições municipais, o juiz é competente para
conhecer e processar."

Se conheço, julgo.
Ao meu modo de ver, quando estou conhecendo é porque
estou julgando. Quando não conheço, não preciso ir além.
Daí porque, pedindo vênia a V. Exa., entendo que, pelo fa
de constar do dispositivo do art. 24 que compete ao juiz eleitoral conhecÂ
i

e
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então lhe cabe processar e julgar.

Além disso, há uma jurisprudência, ao que estou informado,
tranqüila, desta Corte.

Peço vênia a V. Exa, para acompanhar o eminente Ministro
Relator.
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VOTO - RECURSO DE CHARLES COZZOLINO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO (Presidente em
exercicio): Neste recurso, após discorrer--se sobre as práticas que teriam

servido de base à conclusão no sentido da inelegibilidade, argúi-se a
incompetência do Juízo para julgar a investigação judicial. Articula-se com o

teor do artigo 24 da Lei Complementar n° 614/90. segundo o qual "nas eleições
municipais, o juiz eleitoral sera competente para conhecer e processar a
representação prevista nesta Lei Complementar, exercendo todas as funções
atribuídas ao Corregedor-Geral ou Regional, constantes dos incisos | a XV do

artigo 22 dessa Lei Complementar”.
Remete-se ao voto proferido perante a Corte de origem pelo

Desembargador Relator Genarino Carvalho. Alega-se, mais, a violência ao
princípio do juiz natural.

O recurso também abrange a questão referente ao abuso do
poder económico - expressão e alcance. Afirma-se que o empate na votação

do tema teria revelado a ambigüidade da prova, vindo à balha digressões
sobre a ausência de configuração do vício (abuso do poder económico). Em
passo seguinte, diz-se da necessidade de influência da suposta prática

delituosa no resultado do pleito, buscando-se, com isso, demonstrar que, na
espécie, faz-se mister a valoração da prova, O voto do nobre Relator consigna
que a jurisprudência desta Corte já assentou ser da competência do juiz

eleitoral o julgamento da investigação judicial por abuso de poder económico
nas eleições municipais e que o reexame da suficiênCIa da prova escapa ao
limite da sua revaloração.

DA COMPETÊNCIA
A Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, é explícita

A,

quanto à competência do Juízo para julgar registro de candidatos, uma vez

ir
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ocorrida impugnação. Assim o é, diante do texto dos artigos 7° e 8° nela

insertos. Há referência explicita à prolação de sentença. Pois bem, a mesma
Lei preceitua que, nas eleições municipais, o juiz eleitoral será competente
para conhecer e processar a representação nela prevista, versando, mais,

sobre o exercício de todas as funções atribuídas ao Corregedor-Geral ou
Regional, constantes dos incisos I a XV do artigo 22. AIude-se nesse

dispositivo,
faculdade,

ao conhecimento e ao

processamento,

não encerrando a

inerente à jurisdição, de julgar. O tratamento diferenciado,

conforme verse a hipótese sobre impugnação ao registro ou representação
por qualquer dos abusos fixados no artigo :22 salta aos olhos. Descabe atribuir
ao legislador a omissão, mormente considerando-se a circunstância de, na

mesma Lei, haver-se disposto, em relação a certa matéria, sobre o fato de o
juiz conhecer e decidir a hipótese, Ressaltze-se que o teor do artigo 24 da Lei
Complementar n° 64/90 remete,

inclusive, à delimitação do campo de

atividade do Corregedor, explicitando, então, o sentido da cláusula normativa

sobre a competência do juiz eleitoral

para conhecer e processar a

representação, bem como a importância desta, no que passível de conduzir,

até mesmo, à cassação do diploma. Frise-se que a citada Lei, ao prever a
representação, não distingue os envolvidos, pouco importando, assim, que

sejam candidatos municipais. Dispõe o artigo 22 que qualquer partido político,
coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à
Justiça Eleitoral, fazendo-o diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias,

e pedir a

abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de

veículos ou de comunicação social em benefício de candidato ou de partido
político. Constata-se que a representação, tratando-se de eleições municipais
ou estaduais, deve ser, de início, dirigida ao Corregedor-Regional. Aí sim, em
face da delegação encerrada no artigo 24 da Lei

em comento, este-q

determinará a remessa dos autos, no caso de eleições municipais, ao juiz
s

i
l
I
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eleitoral, que, então, dela conhecerá e presidirã os atos correspondentes ao
processamento:

portanto, da

Não

há como entender

que,

diante

deste

contexto, e,

interpretação sistemática dos diversos dispositivos da

Lei

Complementar n° 64/90, da previsão do artigo 24, restrita ao conhecimento e

processamento da representação, tem-se, também, o envolvimento da
atividade julgadora. Não ê crível que a lei encerre, no tocante as eleições
municipais, de gradação inferior às estaduais e federais, o duplo grau de
jurisdição. Uma vez julgada a representação pelo juiz eleitoral, abre-se
margem à recorribilidade ordinária, como na hipótese dos autos, para o

Regional - o que não ocorre se a representação envolve eleições estaduais.
Por outro lado, o inciso XIV ê categórico ao prever que, julgada procedente a
representação, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato. Houvesse a competência,
para julgar, do juiz eleitoral, o citado inciso versaria sobre declaração
emanada não só do tribunal, como também do Juizo, conforme o envolvimento
de eleições federais, estaduais ou, no último caso, municipais. Por tais
motivos, concluo pela pertinência deste recurso, no que inobservada a regra

delimitadora da competência do juiz eleitoral prevista no artigo 24 referido.
Nem se diga da ausência de interesse do Recorrente em ver assentada esta

tese. É que, muito embora o merecimento do ato impugnado tenha passado
pelo crivo dO Tribunal, isto já ocorreu, tendo o Recorrente, contra si, uma
decisão de primeiro grau. Cumpria ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Rio de Janeiro atuar não como órgão revisor, mas no ambito da
competência originária, quando, então, levaria em conta o que articulado
pelas partes, sem a notória influência de já haver nos autos uma decisão.

DO ABUSO DO PODER ECONÔMICO
O que veiculado nas razões recursais contraria a moldura

fática delineada soberanamente pela Corte de origem. O acórdão ê claro no ,
tocante à configuração do abuso, ressaltando-se a distribuição de leite, em Í

l
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larga escala, a partir não só de depoimentos colhidos, como também da

tentativa de justificação sobre a existência de dez mil sacos confeccionados
com propaganda eleitoral do candidato. Saliento que esta Corte atua no
julgamento de recurso especial, sendo-lhe defeso adentrar os elementos
probatórios dos autos para, a mercê de quadro diverso do retratado no
acórdão impugnado, chegar ã conclusão sobre a inexistência do citado abus
ii'
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VOTO - RECURSO ESPECIAL DE LUIZ NOLIN

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em
exercício): Dois são os temas versados nesse recurso: o primeiro, alusivo á
nâo-inclusão do Recorrente no processo oie investigação judicial; o segundo,

ligado à circunstância de, no recurso contra expedição do diploma, haver-se
tomado de empréstimo prova de processo diverso, ou seja, do relativo à
referida investigação. Argúi-se o desrespeito às garantias constitucionais dos
incisos LIV e LV do artigo 5°.

O Relator, na esteira do pronunciamento do Ministério Público
Eleitoral, conclui pela falta de prequestionamento no tocante à controvérsia

atinente ao empréstimo de prova e admite o recurso, provendo-o na parte em
que se articula com a ausência de participação do Recorrente no processo de
investigação judicial que implicou a declaração da respectiva inelegibilidade.
Com a devida vênia, entendo que a matéria veiculada sob o
ângulo da não participação no processo de investigação judicial segue a sorte

da concernente à prova emprestada. Aliás, a base da articulação contida no
recurso ê a mesma, ou seja, o fato de o Recorrente não haver figurado no
processo, deixando, assim, de participar do contraditório.

O certo ê que a leitura do longo acórdão inicialmente proferido
(folhas 135 a 199) e do que se lhe seguiu em virtude do julgamento dos
declaratórios apresentados nestes autos (folhas 217 a 230) revela que a
questão relativa à ausência de participação do Vice-Prefeito, no processo que

desaguou na declaração de inelegibilidade em face do abuso do poder
econômico, não foi objeto de debate e decisão prévios, padecendo, assim, do
indispensável prequestionamento. O pleito no sentido de ser apreciado nesta
instância

resultaria,

caso

acolhido,

em

transforma-la

em

Órgã

originariamente competente, quando este, na verdade, mostrou-se comb
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sendo o do Juízo Eleitoral.
Quanto à prova emprestada, o que se tem, na espécie, é o

consignado à folha 179: "Senhor Presidente, com respeito ao recurso n° 42,
que está sendo julgado em conjunto, entendo que, conseqüentemente ã
procedência da representação, o recurso tem que ser provido, para tornar sem
efeito as diplomaçóes de Charles Cozzolino e Luiz Nolin“. Portanto, o relator
não adotou entendimento explícito sobre a declaração de insubsistência dos
diplomas a partir de prova emprestada. De qualquer maneira, em parte, o que
assentado encontra guarida no preceito do artigo 15 da Lei Complementar n°

64/90. O cancelamento dos diplomas decorre da inelegibilidade declarada,
isto de acordo com o texto do artigo 15, segundo

o qual “transitada em

julgado a decisão que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á
negado o registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o
diploma, se já expedido".

De todo o modo, repito o Tribunal g__gg_q não se pronunciou,
sobre a tomada de empréstimo de prova coligida em processo diverso daquele
que teve a participação do ora Recorrente, Por isso, reafirmando a crença de

que em Direito, o meio justifica o fim, mas não este àquele, concluo pelo não-

conhecimento do recurso interposto por Luiz Nolin - Vice-Prefeito, e que se
encontra às folhas 258 a 261.

N
l
i

Wi
v.
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ESCLARECIMENTOS

_

O

SENHOR

MINISTRO

'TORQUATO

JARDIM

(Relator):

Proposta uma ação por abuso do poder econômico contra O prefeito, a ela não

foi chamado, por qualquer meio processual, o vice-prefeito. A sentença deu
pela procedência dessa ação,

T9/

O SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO (Presidente em
exercício): Até aí estamos de acordo.

O SENHOR MINISTRO TORQUATO JARDIM (Relator): Situo os
fatos para justificar a minha perspectiva. A sentença deu pela procedência dessa
ação. Houve recurso. No julgamento do recurso - que foram vários processos
julgados concomitantemente - entendeu o TRE de manter a sentença, exceto num

ponto: naquela ação por abuso de poder económico estendeu a inelegibilidade ao

vice-prefeito, donde o argumento do recurso especial de que, não tendo exercido
a sua defesa naquela ação, não poderia ter sofrido a pena de inelegibilidade.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em
exercício): Agora, só que esse tema, deveria ter sido colocado lá embaixo. para o
Tribunal enfrenta-lo.

O SENHOR MINISTRO TORQUATO JARDIM (Relator): É
justamente aí que nós divergimos, Não houve embargos de declaração, sem
dúvida! Mas no momento em que o acórdão conclui por estender a inelegibilidade

a quem ausente dos autos, parece-me que a nulidade de fundo constitucional é
bastante o suficiente para justificar o provimento do recurso, É este c
esclarecimento que queria prestar.

TH
i

›/
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O SENHOR MINISTRO NIARCO AURÉLIO (Presidente em
exercício): Porque veja: o Colegiado, preciso presumir o que normalmente ocorre,
o ordinário, o cotidiano, caso alertado sobre esse tema, caminharia no sentido de
seu voto, no sentido de declarar realmente que não cabe estender a
inelegibilidade advice-prefeito. Realmente, considerada a prova coligida nos

autos

da representação, não era dado acolher a ação de impugnação ao

diploma, Só que, ele, Vice-Prefeito, ao invés de protocolar os embargos
declaratórios, adentrou de imediato uma via estreita, que é a do recurso especial,

sabidamente de natureza extraordinária. Em última análise: se enfrentarmos
agora esse tema, ele estará sendo analisado pela vez primeira.

O SENHOR MINISTRO TOFtQUATO JARDIM (Relator): A nossa W
divergência esta' na extensão da necessidade dos embargos de declaração.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em
exercício): Porque veja, prevalente óptica contrária, sinto até dificuldades para
dizer

que

O

tema

alusivo

à

prova

emprestada

não

foi

objeto

de

prequestionamento.

O SENHOR MINISTRO ILIVIAR GALVÃO: A que título, a que
fundamento, poderia o vice-prefeito atacar o acórdão?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em

exercicio): Não, Ministro, a situação é sui generis, tendo em vista a dualidade
quanto à competência originária, O que houve é que tivemos uma representação
processada e julgada pelo Juízo. Nessa representação houve realmente a

produção de prova, considerado o abuso do poder econômico. Tramitou, também,
a ação de ataque aos dois diplomas, já então no Tribunal competem?)

originariamente. O Tribunal reuniu os processos e o que fez? Julgou em um' a
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única assentada, no campo revisional, a representação e, no campo da

competência originária, o ataque aos dois diplomas. Vem o vice-prefeito e
sustenta que a prova foi emprestada. Todavia não se emitiu entendimento
explícito à respeito e, mesmo assim, disse em meu voto que, no caso, pelo art: 15,

o afastamento da valia dos diplomas é uma conseqüência natural do julgamento
da representação. Vem o prefeito e diz que deveria ter sido chamado para
defender-se na representação.

O SENHOR MINISTRO lLMAR GALVÃO: Mas ele não era
acusado de nada.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em
exercício): Sim, na representação, não foi acusado de nada, porque abuso ele
não teria praticado, teria sim,

sido o favorecido por conseqüência dos votos

atribuídos ao candidato, à titularidade da Prefeitura.

O SENHOR MINISTRO TORQUATO JARDIM (Relator): Por isso
mesmo no meu voto eu ressalvo a possibilidade de uma ação específica contra
ele.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em

exercício): O que eu assento é que essa matéria, de importância vital para o
exercício do direito de defesa, deveria ter sido empolgada lá embaixo; por quê?
Porque o recurso especial pressupõe o debate e a decisão prévios sobre os fatos
jurígenos nele versados, e isto não ocorreu. Presumo que se tivesse havido a
interposição de declaratórios, a Corte de origem caminharia para a declaração de

nulidade. Mas não houve a protocolação dos declaratórios:

O SENHOR MINISTRO lLMAR GALVÃO: Ai e' que vem a minh
pergunta inicial - os declaratórios só teriam cabimento se houvesse omissãcI.

j
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Houve omissão?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em
exercício):

Houve. A omissão seria essa - ausência de exame da circunstância

dele, Vice-Prefeito não ter integrado a angularidade processual quanto à
representação e, por isso, não ter participado do contraditório na feitura da prova.

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK:

Mas quem

colocaria o argumento, se o vice-prefeito estava ausente do processo?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em
exercício): Ele próprio teria interesse em suscitar essa matéria, a partir do

momento em que o Colegiado deliberou julgar, em assentada única e
considerados os mesmos elementos probatórios, a representação e o ataque aos
diplomas,

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK: Como se poderia
chamar de omisso o Tribunal que não examinou argumentos - de resto não
colocados - por quem não ê parte?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em
exercício): Era parte na ação de impugnação ao diploma. Ele foi diplomado;
houve O recurso, O chamado recurso contra a diplomação, julgado originariamente
pela Corte de origem, e, nesse recurso contra diplomação, ê que o Colegiado
tomou de empréstimo aquela prova coletada na representação. Tomou de
empréstimo e, assentado o abuso do poder económico quanto ã eleição dc
Prefeito, como o Vice-Prefeito é eleito em chapa única, também fulminou o

diploma deste. Cumpria protocolar embargos declaratórios e evocar que não
havendo participado da representação, descabia ser alcançado pelo que nela /i/I_
demonstrado. Ele o fez? Não, Preferiu, diante desse quadro, a meu ver,
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incompleto, interpor, de imediato, recurso especial, que tem nítida natureza

extraordinária, já que além dos pressupostos gerais de

recorribilidade - que

podem ser colocados nos dedos de uma das mãos - a parte sequiosa de ver a

matéria conhecida e julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve atender a um
dos dois previstos no inciso I do art, 276 do Código Eleitoral e que, por isso

mesmo, exsurgem como específicos.

O SENHOR MINISTRO lLMAR GALVÃO: O fundamento do
especial é o cerceamento?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em
exercício): É o cerceio, e o voto do nobre Ministro Relator o acolhe. Só que o
cerceio, como tal, não foi apreciado vez alguma pela Corte de origem:

O SENHOR MINISTRO lLMAR GALVÃO: Essa decisão foi dada
no recurso contra diplomação?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em
exercicio): Não, Excelência. Quanto ao diploma, não. Ele foi fulminado no recurso,
Na representação estendeu-se a conseqüência jurídica a quem não era parte.

Houve a reforma da sentença, no que o Juízo não declarou a inelegibilidade do
Vice-Prefeito. Então, O Colegiado o que fez? Na assentada de julgamento, não só
da representação em grau

revisional, como também na

de apreciação do

recurso à diplomação, estendeu e fulminou o diploma. Luiz Nolin, recorrente em
via especial, não interpôs os declaratórios, para mim, indispensáveis.

Se julgarmos agora, repito, o tema, nós o estaremos julgando
pela vez primeira.

A solução é não conhecer do especial e manter o que decidi
pela Corte de origem, porque esse tema não foi prequestionado.

O.
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VOTO - RECURSO DE LUIZ NOLIN

O SENHOR MINISTRO lLMAR GALVÃO: Ministro, só uma outra
indagação. O voto do eminente Relator conhece e dá provimento?

O

SENHOR MINISTRO

MARCO AURÉLIO (Presidente em

exercício): Coloco, paralelamente, apenas para exemplificar e tornar a coisa nua, o
seguinte tema: o que se afirma, na verdade, ê um vício de citação, o Vice não foi

citado na representação, que acabou repercutindo na respectiva situação juridica.
Acontece que a Corte de origem nada decidiu a respeito,

O SENHOR MINISTRO lLMAR GALVÃO: Senhor Presidente, voto
apenas quanto ao conhecimento, por ora?

O SENHOR MINISTRO

MARCO AURÉLIO

(Presidente

em

exercício): Só que o conhecimento, e' por violência à Carta. isso, já implica o

provimento.

O SENHOR MINISTRO ILIVIAR GALVÃO: Fico em dificuldade,
porque vejam: conheceria desse recurso, porque a violação ao princípio teria sido

praticada pelo próprio acórdão, do qual não caberia embargos - acho que o acórdão
não é omisso.

O

SENHOR

MINISTRO

MARCO AURÉLIO

(Presidente

em

exercicio): V. Exa presume que o Colegiado, mesmo advertido via os embargos
declaratórios, deixaria de assentar a nulidade,

O SENHOR MlNlSTRO lLMAR GALVÃO: Não, porque ele

O
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conheceria do embargo, O acórdão não ê omisso, não e' contraditório, não tem
obscuridade.

O

SENHOR

MINISTRO

MARCO AURELIO

(Presidente

em

exercicio): Não, Exa, ele é omisso, porque esse fato, alusivo à tomada de prova
emprestada e que está umbilicalmente ligado com o cerceio de defesa. O Relator

não o conhece no tocante à prova emprestada; aponta que não houve o
prequestionamento e, com isto, endossa O parecer.

E o segundo fato, ou seja, a ausência de participação do VicePrefeito na angularidade da representação, também não foi enfrentado pela Corte de
origem. Por isso, é que digo que o tema não foi prequestionado.

O SENHOR MINISTRO lLMAR GALVÃO: Acho que a Corte, ao
decidir, teria ofendido, pela primeira vez na decisão, sem a omissão:

O

SENHOR MINISTRO

MARCO AURÉLIO

(Presidente em

exercício): A Corte de origem julgou como se ele tivesse participado,

O SENHOR MINISTRO lLMAR GALVÃO: Então, não conheço por

esse motivo, porque se conhecesse , negarla provimento, porque eu acho que a
decisão que casse o registro do prefeito tem conseqüências práticas, efeitos práticos
de eliminar o vice-prefeito. Isso, na representação, porque não se pode dizer que o

candidato a prefeito é inelegivel, sem que essa decisão tenha por conseqüênma
automática afastar o candidato a vice que, não praticou os atos pelos quais o

prefeito foi dado por inelegivel, mas foi beneficiário:

Então, acho que a decisão que na representação julga inelegivel o
prefeito tem conseqüência lógica sobre o vice-prefeito. O Tribunal disse o que nem
precisaria dizer, mas que havia necessidade para evitar dúvidas.

Esclareço: essa parte do acordão é quase um esclarecimento, para
evitar que haja embargos declaratórios, saber se o vice-prefeito ficou afast

ou
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não - não é propriamente a decisão do Tribuna!, é um esclarecimento do Tribunal
que foi dado e que tira, como tirou, qualquer dúvida, não é, se o acórdão for
mantido? É que o vice-prefeito não pode se aproveitar dessa eleição, cujo o titular
da chapa praticou atos de abuso de poder económico. Mas, a necessidade dele

participar na representação, é claro que não tinha, porque não foi ele que praticou
os atos, não tinha que ser chamado, podia assistir voluntariamente o prefeito:

Senhor Presidente, pelas conclusões, o meu voto contraria o do

Relator.
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VOTO - RECURSO DE LUIZ NOLIN

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK: Peço vênia para
acompanhar, no particular, o voto do relator.

Parece-me que o tema do prequestionamento, em direito eleitoral,

há de ser enfrentado com algum temperamento em relação ao enfoque que lhe dá o
Supremo Tribunal Federal. Ali tenho figurado entre os mais ortodoxos, por não
suportar a idéia de um recurso extraordinário onde se pretenda outra coisa que não

provar a erronia de uma tese 'urídica proferida no tribunal de origem e estampada
no acórdão recorrido.

Todos os propósitos alternativos do recurso extraordinário - entre
eles o de corrigir erros não consistentes na afirmação de uma tese jurídica hostil a

norma - parecem-me impertinentes.
Quer porém parecer-me que o recurso especial, ante esta instancia,

tem escopo um pouco mais amplo. Não há identidade entre a estreiteza do apelo
extremo e a do recurso especial ante o Tribunal Superior Eleitoral, O caso concreto,
pelo que foi aqui exposto e debatido, retrata uma dessas situações em que os

embargos declaratórios não eram exigíveis do vice-prefeito, a quem se estenderam
as conseqüências do abuso de poder econômico praticado pelo candidato a prefeito

e somente por ele. O recurso especial, nessas circunstâncias, pode ter trânsito
Peço vênia para acompanhar O relator.

O SENHOR MINISTRO

MARCO AURÉLIO (Presidente em

exercício): Ministro, V, Exa. acompanha com a mesma conclusão, ou seja,
assentando o afastamento do provimento judicial da Corte de origem, quanto ao

vice-prefeito, na representação?

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK: Sim.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO
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(Presidente em

exercício): E quanto à diplomação? Porque, senão, no caso, o recurso quanto à
diplomação ficará sem julgamento. Penso que uma coisa é a inelegibilidade do vice-

prefeito projetada no tempo, nos três anos. Outra, diversa, é a diplomação. V. Exa:
apenas cassa essa parte? E quanto ao diploma, não? V. Exa. mantem a decisão

regional que fulminou o diploma.

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK: O eminente relator
quer, ao mesmo tempo, prestigiar o que se estatuiu nesta casa sobre o proveito que
representa para o candidato a vice-prefeito o abuso de poder econômico do
candidato a prefeito na mesma campanha.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em
exercício): Pelo voto do Relator, do Ministro Diniz de Andrada e do Ministro

Francisco Rezek, temos o conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas
para afastar a inelegibilidade, mantido o que decidido pela Corte de origem quanto

ao recurso à diplomação, ou seja, fica fulminado, também, o diploma do VicePrefeito.
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o SENHOR MINISTRO ANTÓNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Senhor
Presidente, também peço vênia para entender desnecessário, no caso, os embargos
declaratórios para fim de prequestionamento, Porque, na verdade, a ofensa ao

direito de defesa exsurgiu do próprio julgado. A representação fôra proposta contra o
prefeito e não contra prefeito e vice-prefeito.
Em grau de recurso, entendeu-se de aplicar ao vice-prefeito, que
sequer parte era na demanda, pelo menos formalmente, a pena de inelegibilidade.
Isso, a meu ver, implica flagrante ofensa ao texto de lei, que, sem dúvida alguma,
foi, implicitamente, prequestionado. Trata-se, portanto, de ofensa que resultou do

próprio julgado.

Então, exigir embargos declaratórios em casos tais, parece-me
exigência excessiva.

No caso, também, conheço e dou provimento por ofensa a
dispositivo constitucional, alegado, para afastar essa pena da inelegibilidade.
No mais, aliás, o ilustre Ministro Ilmar Galvão trouxe, inclusive,

argumentos importantes. Sustenta S. Exa. que nesse caso de ação de
representação por abuso do poder económico, sequer ê necessário que figure no
feito como Iitisconsorte necessário o vice-prefeito.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente em
exercício): Não foi o que decidimos na assentada passada, em relação á
impugnação aos mandatos do Presidente da República e do Vice.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Sim,

mas estou dizendo da relevância do argumento. Trata-se de argumento, a

u
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ver, relevante, porque, de fato, é a primeira vez que foi suscitado, aqui, nesta

Corte. E é relevante o argumento porque, na verdade, trata-se de caso de
Iitisconsorte unitário, porque prefeito se elege juntamente com o vice-prefeito. É
claro

que,

afastado

o

mandato do

prefeito,

o vice-prefeito

conseqüências daí decorrentes. Litisconsorte unitário,

sofrerá

as

não necessário, O vice-

prefeito pode até participar do processo como Iitisconsorte facultativo, mas não
como Iitisconsorte necessário. Mas seja como for, o que importa aqui e' isso, e que
alguém que não participou da causa, no Tribunal sofreu punição e sem qualquer
possibilidade de defesa. Isso implica, a meu ver, ofensa literal ao art. 93, inciso IX,
da Constituição, que se não me falha a memória, foi, aqui, colacionado.

Com essa breve observação, acompanho o voto do eminente
Ministro Relator,
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O

SENHOR

MINISTRO

JESUS

COSTA

LIMA:

Senhor

Presidente, peço vênia a V. Exa. para acompanhar o voto do eminente Relator.
Entendo que houve cerceamento do direito de defesa. Acompanho O voto do

;o

Senhor Ministro Relator.
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EXTRATO DA ATA

Rec. n° 12.106 - Cls. 4° - RJ. Relator: Min. Torquato Jardim Recorrentes: 1°) Procuradoria Regional Eleitoral; 2°) Luiz Nolin, Vice-Prefeito

eleito (Adv°: Dr. Rodrigo Lopes Lourenço); 3°) Coligação “Frente Trabalhista
Democrática" (PMDB/PTB) (Adv°s: Drs. Marcos Heusi Netto, Valdir Theóphilo
e Murilo Heusi); 4°) Charles Cozzolino, Prefeito eleito (Adv°s:

Drs, Marcos

Heusi Netto e José Clemente Trindade de Almeida). Recorrido: Partido
Democrático Trabalhista, por seu

Diretório Regional

(Adv°s: Drs.

Boris

Nicolaevski, Carlos Eduardo Caputo Bastos, Cláudio Bonato Fruet e Gustavo
Henrique Caputo Bastos).
Decisão:

Não conhecido o recurso especial de Charles

Cozzolino, vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio quanto à competência para o
julgamento da representação. Conhecido e provido, parcialmente, o especial
de Luiz Nolin, para cassar o acórdão da Corte de origem quanto á

inelegibilidade declarada e resultante da representação,

subsistente o

acórdão impugnado relativamente ao recurso que desaguou na cassação do
diploma expedido, vencido o Ministro Marco Aurélio que dele não conhecia na

totalidade.
Presidência do Exm° Sr. Ministro Marco Aurélio. Presentes os
Srs. Ministros Ilmar Galvão, Francisco Rezek, António 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 04.05.95.

/irn.

