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COAREiS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 1-62.
2017.6.21.0012 - CLASSE 32— CAMAQUÃ - RIO GRANDE DO SUL
Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
Agravantes: Elemar Bartz Venzke e outros
Advogados: Gabriel de Oliveira - OAB: 61923/RS e outros
Agravante: Luciano Delfini Alencastro
Advogado: Fábio André Gisch - OAB: 71942/RS
Agravados: Marconi Luiz Dreckmann e outro
Advogada: Lillian Alexandre Bartz - OAB: 66620/RS

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS EM
RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. 1.
PRELIMINARES.
DESNECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS
CANDIDATOS ELEITOS EM AIME QUE APURA
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. POSSIBILIDADE DE
CASSAÇÃO DE TODA A COLIGAÇÃO COM QUEDA DO
DRAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CANDIDATOS
NÃO ELEITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO NA
DESCONSTITUIÇÃO OU RENÚNCIA DE ANTIGO
PROCURADOR OU NA DECRETAÇÃO DE REVELIA.
NÃO APLICAÇÃO DO ART. 76 DO CPC DIANTE DA
REGRA ESPECÍFICA DO ART. 112 DO CPC.
INEXISTÉNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DO
PARTIDO POLÍTICO EM SEDE DE AIME. ANÁLISE DE
FRAUDE À COTA DE GÊNERO EM AIME. ADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. II. MÉRITO. COTAS DE GÊNERO. ART.
10, § 30, DA LEI N° 9.504/97. COMPROVADA FRAUDE À
LEI ELEITORAL. CANDIDATURAS FEMININAS
FICTÍCIAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE ATOS DE CAMPANHA. CONJUNTO
PROBATÓRIO ANALISADO PELO TRIBUNAL
REGIONAL. SÚMULA N° 24/TSE. CASSAÇÃO DOS
MANDATOS ELETIVOS DOS VEREADORES ELEITOS.
NULIDADE DOS VOTOS DA COLIGAÇÃO.
REDISTRIBUIÇÃO DOS MANDATOS. RECÁLCULO
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DOS QUOCIENTES ELEITORAL E PARTIDÁRIO.
SÚMULA N° 27/TSE. DESPROVIMENTO DOS
RECURSOS.
1. Preliminares.
1.1. Diferentemente da AIJE, em que é possível a
aplicação da sanção da inelegibilidade além da cassação
do registro ou diploma, em sede de AIME, a verificação
da fraude à cota de gênero tem como consequência
apenas a desconstituição dos mandatos dos candidatos
eleitos e de seus suplentes, de modo que nesta ação é
desnecessária a diferenciação entre o candidato que tem
ciência ou participa da fraude e aquele simplesmente
favorecido pelo abuso.
1.2. Com a verificação da fraude à quota de gênero, é
possível determinar a cassação de toda a coligação. Da
forma em que apresentado, aliás, nem sequer o DRAP
seria deferido porque a observância da cota de gênero é
condição para a participação da coligação na disputa
eleitoral.
1.3. A legitimidade passiva ad causam em AIME limita-se
aos candidatos eleitos ou diplomados, máxime porque o
resultado da procedência do pedido deduzido restringe-se
à desconstituição do mandato. Não obstante, verifica-se a
ausência de interesse recursal para impugnar a existência
de candidatos não eleitos no polo passivo diante da não
ocorrência de prejuízo no caso concreto.
1.4. A renúncia de mandato regularmente comunicada
pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do
NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação
da parte, objetivando a regularização da representação
processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de
novo advogado. Precedentes do M.
1.5. Na AIME, em que se discute a higidez do diploma ou
do mandato, o partido não é litisconsorte passivo
necessário.
1.6. É cabível o ajuizamento da AIME para apurar fraude
à cota de gênero. Entendimento contrário acarretaria
violação ao direito de ação e à inafastabilidade da
jurisdição. Precedentes do TSE.
1.7. É inviável o agravo regimental que consiste,
essencialmente, na reiteração literal das teses já
enfrentadas de forma pormenorizada, sem impugnar, de
forma específica, os fundamentos que sustentam a
decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula n°
26ITSE. Precedentes.
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2. Mérito.
2.1. Ocorrência de fraude às cotas de gênero verificada
na espécie a partir de candidaturas femininas fictícias,
como denotam a ausência de movimentação financeira
na prestação de contas da pretensa candidata, a votação
zerada, a realização de campanha para o marido com
postagens em redes sociais sem menção à própria
candidatura, a insubsistência lógica das teses defensivas
etc.
2.2. O reexame do conjunto fático-probatório delineado
no acórdão regional encontra óbice na Súmula n° 24/TSE.
2.3. Há a necessidade de cassação da inteireza da
chapa, ainda que a fraude tenha se limitado a algumas
candidatas, uma vez que a glosa parcial acabaria por
tornar o risco consistente no lançamento de candidaturas
laranjas rentável sob o ponto de vista objetivo, pois não
haveria prejuízo para partidos, coligações e candidatos
que viessem a ser eleitos e posteriormente descobertos
pelo ato.
2.4. Com a ressalva à compreensão que tenho em casos
nos quais inválida mais da metade dos votos de
determinada eleição, a constatação de fraude à cota de
gênero, com a cassação da inteireza da coligação,
encontra consequência afeta ao descarte dos votos
entregues à grei, de modo que é imperiosa a necessidade
de retotalização dos quocientes eleitoral e partidário,
como feito na espécie.
2.5. Negativa de provimento aos agravos internos.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento aos agravos regimentais, nos termos do
voto do relator.
Brasília, 11 de,fvereiro de 2020.

MINISTRO
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhora Presidente, trata-se de agravos regimentais interpostos por
Elemar Bartz Wenzke e outros e Luciano Delfini Alencastro contra decisão
monocrática em que negado seguimento aos recursos especiais, com base no
art. 36, § 61, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.
A decisão monocrática foi assim ementada:
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. 1. PRELIMINARES. DESNECESSIDADE DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS CANDIDATOS
ELEITOS EM AIME QUE APURA FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE TODA A COLIGAÇÃO, COM
QUEDA DO DRAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CANDIDATOS
NÃO ELEITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO
DATIVO NA DESCONSTITUIÇÃO DE ANTIGO PROCURADOR OU
NA DECRETAÇÃO DE REVELIA. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO DO PARTIDO POLÍTICO EM SEDE
DE AIME. ANÁLISE DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO EM AIME.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. II. MÉRITO. COTAS DE GÊNERO.
ART. 10, § 30, DA LEI N° 9.504/97. COMPROVADA FRAUDE À LEI
FEMINI NAS
FICTÍCIAS.
ELEITORAL.
CANDIDATURAS
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE
CAMPANHA. CONJUNTO PROBATÓRIO ANALISADO PELO
REGIONAL. SÚMULA N° 24/TSE. CASSAÇÃO DOS MANDATOS
ELETIVOS DOS VEREADORES ELEITOS. NULIDADE DOS
VOTOS DA COLIGAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS MANDATOS.
RECALCULO DOS QUOCIENTES ELEITORAL E PARTIDÁRIO.
SÚMULA N° 27/TSE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (FIs.
906-907)
Os recursos especiais eleitorais foram interpostos por Elemar
Bartz Wenke e outros (fls. 736/764) e por Luciano Delfini Alencastro (fls.
769/799) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul (TRE/RS) em que se manteve sentença proferida em sede de
ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) pela qual se concluiu ter
ocorrido fraude à reserva de gênero da candidatura proporcional, prevista no
art. 10, § 31, da Lei n19.504/97, quanto às candidatas não eleitas Cleni Bandar
Okraszewski Sonemann e Maria Nereida Soares, com determinação de
cassação dos diplomas e mandatos dos candidatos eleitos, declaração de
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nulidade dos votos computados na eleição proporcional para a Coligação Para
Mudar e Renovar Camaquã e recálculo do quociente eleitoral.
O acórdão regional foi assim ementado:
RECURSOS. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES. DECADÊNCIA POR NÃO INCLUSÃO DAS
AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS QUE INTEGRARAM A
COLIGAÇÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. PRECLUSÃO PARA A
PROPOSITURA DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO E À COISA JULGADA. FALTA DE ADEQUAÇÃO DO
CASO ÀS HIPÓTESES DE ANULAÇÃO E FRAUDE PREVISTAS
NOS ARTS. 220 E 221 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS CANDIDATOS
IMPUGNADOS. INTEMPESTIVIDADE DAS FOTOGRAFIAS
RETRATADAS NA PETIÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO
DAS PREFACIAIS. MÉRITO. QUOTAS DE GÉNERO. ART. 10, § 30,
DA LEI N. 9.504/97. COMPROVADA FRAUDE À LEI ELEITORAL.
CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. CASSAÇÃO DOS MANDATOS ELETIVOS DOS
VEREADORES ELEITOS. NULIDADE DOS VOTOS DA
COLIGAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS MANDATOS. QUOCIENTE
PARTIDÁRIO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
Preliminares afastadas. 1.1 Em sede de AIME, o partido político
não detém a condição de litisconsorte passivo necessário. Na
análise da perda de diploma ou de mandato pela prática de ilícito
eleitoral, somente pode figurar no polo passivo o candidato eleito,
detentor de mandato eletivo. 1.2. Ausência de violação aos princípios
invocados, por considerar que a própria Constituição Federal prevê a
propositura da ação após a diplomação dos candidatos. Assim, após
o deferimento do DRAP, é possível o manejo de AIME a fim de
demonstrar o cometimento de fraude no tocante ao percentual de
gênero das candidaturas proporcionais. 1.3. Não caracterizada a
falta de individualização das condutas dos candidatos, uma vez que
a ação impugnatária objetivou demonstrar que as inscrições
femininas tiveram o propósito de validar a nominata dos indicados
pela coligação, pois todos dependiam do atendimento ao percentual
estabelecido no art. 10, § 30, da Lei n. 9.504/97 para ter o
requerimento de candidatura deferido. A procedência da ação gera a
distribuição dos mandatos de vereador aos demais partidos ou
coligações que alcançaram o quociente partidário. 1.4. Inexistência
de inovação na apresentação das imagens fotográficas na petição
recursal, uma vez que apenas repetiu aquelas já anexadas nas
alegações finais pelos recorridos.
Mérito. A reserva de gênero prevista no art. 10, § 30, da Lei n.
9.504/97 busca promover a igualdade material entre homens e
mulheres, impondo aos partidos o incentivo à participação feminina
na política. Para alcançar tal objetivo, mister sejam assegurados
recursos financeiros e meios para que os percentuais de no mínimo
30% e no máximo 70% para candidaturas de cada sexo sejam
preenchidos de forma efetiva, e não por meio de fraude ao sistema.
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Na espécie, prova suficiente e sólida nos autos a demonstrar que
o lançamento de candidaturas fictícias do sexo feminino se deu
apenas para atingir o percentual da reserva de gênero legal e
viabilizar assim maior número de concorrentes masculinos.
Comprometida a normalidade e a legitimidade das eleições
proporcionais no município.
Cassação dos mandatos dos vereadores eleitos por fraude à lei
eleitoral. Redistribuição dos mandatos aos demais partidos ou
coligações que alcançaram o quociente partidário, conforme
estabelece o art. 109 do Código Eleitoral.
Manutenção da sentença. Desprovimento dos recursos. (FIs. 613613v)
Foram opostos embargos de declaração, ocasião em que o
TRE/RS apenas agregou esclarecimentos ao acórdão, com correção de erros
materiais, sem alteração do resultado do julgamento (fI. 695).
Elemar Bartz Wenke e outros, em seu recurso especial (fls.
736/764), alegam:
violação aos arts. 11, caput e parágrafo único, e 14, caput,
da Constituição da República e aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e soberania popular;
violação aos arts. lO, parágrafo único, e 14, § 10, da
Constituição da República diante da falta de individualização das condutas dos
recorrentes, do indeferimento de Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) em AIME e da cassação de candidatos que não têm
mandato eletivo;
nulidade pela ausência de nomeação de advogado em favor
da "depoente e confitente" Cleni Bandar, após a ré ter desconstituído seu
antigo procurador, com violação ao art. 76 do Código de Processo Civil e ao
art. 133 da Constituição da República;
indevida rejeição dos embargos de declaração quanto aos
fatos que envolvem as candidatas Cleni Bandar Okraszewski Sonemann e
Maria Nereida Soares;
violação ao art. 14, § 10, da Constituição da República
diante do reconhecimento, pelo Tribunal Regional, de atos de campanha por
parte da candidata Cleni Bandar Okraszewski Sonemann; e
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violação ao art. 76 do Código de Processo Civil e ao art. 133
da Constituição da República pela nulidade absoluta na falta de nomeação de
defensor para representar Cláudio Borget nos autos após a decretação de sua
revelia.
Luciano Delfini Alencastro (fls. 769/799) sustenta:
decadência do direito de ação pelo reconhecimento da
ausência de litisconsorte passivo necessário;
preclusão quanto à anulação da votação, uma vez
ultrapassado o prazo de 2 (dois) dias da totalização dos votos;
impossibilidade de se obter a nulidade do DRAP pela AIME;
regularidade das candidaturas de Cleni

Bandar

Okraszewski Sonemann e Maria Nereida Soares; e
cômputo dos votos à coligação, conforme dispõe o art. 16-A
da Lei n° 9.504/97, em consequência do reconhecimento da fraude.
O TRE/RS atribuiu ainda efeito suspensivo ao seu acórdão,
assegurando a permanência dos vereadores recorrentes na Câmara de
Vereadores de Camaquã/RS (fI. 766-766v), o que foi mantido no julgamento de
agravo regimental (fls. 820-822v).
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos especiais interpostos (fis. 890-898v).
Às fls. 906-925, neguei monocraticamente seguimento aos
recursos especiais, decisão que agora desafia agravos regimentais interpostos
às fls. 930-956 e 958-993.
Elemar Bartz Wenke e outros, em seu agravo interno, reiteram
as argumentações lançadas no recurso especial acima elencadas. Além
desses temas, buscaram conferir especial ênfase à alegada violação ao art. 76
do Código de Processo Civil e ao art. 133 da Constituição da República.
Entendem, no ponto, ter havido erro formal na decisão atacada. Luciano Delfini
Alencastro, por sua vez, reiterou no agravo interno todas as alegações já
trazidas no seu recurso especial e acima elencadas.
~J
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À fi. 1.056, revoguei a suspensão dos efeitos do acórdão
concedida na origem em decisão assim redigida:
Revogo a suspensão dos efeitos do acórdão concedida na origem
(fI. 766 e fis. 820-823) e mantida em despacho de fI. 888, uma vez
que não há mais a pendência de pronunciamento sobre a matéria
neste Tribunal, em razão do julgamento do REspe n° 193-92/1P1, bem
como pelo fato de já ter ocorrido a prolação de decisão monocrática
que negou seguimento aos recursos especiais interpostos nos autos
(fls. 906/925), o que afasta o risco de instabilidade institucional e do
consequente dano grave de difícil ou impossível reparação.
Em razão dessa decisão, houve a formulação de pedido de
tutela de urgência em caráter incidental para reativar o efeito suspensivo
outrora concedido (fls. 1.058-1.065), o que foi negado às fls. 1.067-1.070.
É o relatório do necessário.

VOTO

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (relator): Senhora Presidente, os agravos internos são tempestivos, e as
petições de suas interposições encontram-se subscritas por advogados
regularmente constituídos.
Consoante o relatado, trata-se, na origem, de AIME proposta
por Marconi Luiz Dreckmann e Leomar Boeira da Costa, candidatos não eleitos
ao cargo de vereador de Camaquã/RS, em face de Luciano Delfini Alencastro,
Elemar Bartz Wenzke, Aldo da Silva Soares e Mozart Pielechowski dos Santos,
candidatos eleitos vereadores na municipalidade, bem como de outros
candidatos não eleitos, todos concorrentes pela Coligação Para Mudar e
Renovar Camaquã/RS.
O quadro fático delineado no acórdão recorrido informa que o
TRE/RS concluiu pela comprovação do cometimento de fraude quanto ao
preenchimento da cota de gênero disposta no art. 10, § 30, da Lei n° 9.504/97,
uma vez que as candidatas Cleni Bandar Okraszewski Sonemann e Maria

P1
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Nereida Soares teriam se candidatado apenas para preenchimento do requisito
formal da mencionada legislação, sem que houvesse efetiva disputa no pleito.
A conclusão foi confirmada em grau recursal, e remanesce agora a análise da
argumentação trazida nos recursos especiais eleitorais interpostos.
Antes da incursão individualizada nas fundamentações trazidas
pelos recorrentes, importante expor que este Tribunal Superior finalizou o
julgamento do REspe n° 193-92/PI em 17.9.2019, leading case referente às
chamadas fraudes à cota de gênero por candidaturas laranjas femininas,
ocasião em que o Plenário definiu as balizas a serem aplicadas ao referente
quadro jurídico, o que será feito, em homenagem ao princípio da colegialidade,
no presente caso.
Saliento, ademais, que quase a totalidade da argumentação de
ambos os agravos internos consta nos recursos especiais anteriormente
interpostos, sendo que é "inviável o agravo regimental que consiste,
essencialmente, na reiteração literal das teses já enfrentadas de forma
pormenorizada, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos que
sustentam a decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula n° 26/TSE"
(AgR-REspe n° 809-17/SE, ReI. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
13.6.2019).
Ainda assim, reiterarei toda a argumentação lançada na
decisão monocrática em que negado seguimento aos recursos especiais, com
fundamentação mais específica no que tange à alegada violação ao art. 76 do
Código de Processo Civil, ponto de maior ênfase no agravo interno de Elemar
Bartz Wenke e outros.
Preliminares
Conforme já exposto na decisão monocrática recorrida, em que
pese à ausência de divisão entre as matérias trazidas no recurso interposto por
Elemar Bartz Wenke e outros, é possível identificar os seguintes tópicos
suscitados a título de preliminares: (i) necessidade de individualização das
condutas dos candidatos eleitos; (ii) impossibilidade de cassar o DRAP; (iii)
ilegitimidade passiva dos candidatos não eleitos; (iv) nulidade pela ausência de
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nomeação de advogado em favor da "depoente e confitente" Cleni Bandar
após a ré ter desconstituído seu antigo procurador; (v) nulidade absoluta na
falta de nomeação de defensor para representar Cláudio Borget nos autos
após a decretação de sua revelia.
O primeiro ponto diz respeito à necessidade de
individualização das condutas dos candidatos cassados, momento em que os
recorrentes defendem que não há indício, mínimo que seja, de que os
vereadores eleitos tenham participado de fraude ou de que soubessem da
situação. O tema foi enfrentado pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento
do supramencionado leading case de Valença do Piauí/Pl, ocasião em que a
maioria do colegiado concluiu pela cassação da inteireza da chapa beneficiada
pela fraude à cota de gênero.
Nesse sentido, a necessidade de diferenciação entre o
candidato que tem ciência ou participa da fraude e aquele simplesmente
favorecido pelo abuso encontra razão jurídica, em especial em sede de ação
de investigação judicial eleitoral (AIJE), na qual é possível a aplicação da
sanção de inelegibilidade. Veja-se que aquele que contribui para a prática do
ato sofre não apenas a cassação do registro ou diploma, mas também a
sanção da inelegibilidade, ao passo que o candidato que não contribuir para a
prática, mas for diretamente beneficiado, receberá apenas a cassação do
registro ou diploma. Em sede de AIME, contudo, essa individualização não
encontra relevo prático jurídico, por isso com razão o pronunciamento regional
ao afirmar que:
Em sede de ação de impugnação de mandato eletivo, a decisão que
conclui pela ocorrência de fraude no percentual de reserva de
gênero da candidatura proporcional apresentada por coligação tem
como consequência a invalidade do Demonstrativo de Regularidade
dos Atos Partidários (DRAP) anteriormente aprovado, além da
desconstituição dos mandatos dos candidatos eleitos e de seus
suplentes.
Os candidatos impugnados são alcançados pela decisão porque seu
efeito representa verdadeiro indeferimento do registro da candidatura
proporcional, dado o reconhecimento da nulidade dos votos obtidos
em fraude à lei.
Na hipótese dos autos, a ação impugnatória foi ajuizada para
demonstrar que duas candidaturas femininas foram registradas com
o objetivo de validar o registro dos demais candidatos que
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concorreram pela coligação, pois todos dependiam do atendimento
ao percentual estabelecido no art. 10, § 30, da Lei n. 9.504/97 para
ter o requerimento de candidatura deferido.
Daí porque, nos termos do art. 109 do Código Eleitoral, a
procedência da ação gera a distribuição dos mandatos de vereador
aos demais partidos ou coligações que alcançaram o quociente
partidário, não havendo se falar em falta de individualização das
condutas dos candidatos.
Assim, rejeito a alegação. (FIs. 618-618v)
A alegação afeta à impossibilidade de se cassar o DRAP
também não merece acolhimento. No julgamento do REspe n° 193-92/PI,
afirmei que a burla ao sistema de cota previamente estabelecida acaba por
ferir a higidez do próprio pleito e, em última análise, também a isonomia da
eleição e a vontade do eleitor, especialmente ao se observar que demais
chapas, partidos e coligações que participam do pleito obrigam-se a cumprir a
cota legal imposta com ônus das mais variadas ordens - logística, estratégica,
financeira etc. A mesma regra, portanto, deve ser cumprida por todos aqueles
que participam do jogo político. Se um dos participantes burla a regra sem que
haja sua punição condizente, há, em uma visão congiobante, perturbação da
isonomia, da lisura eleitoral e da vontade maior do eleitor. Não é demais
rememorar que, da forma em que apresentada, nem sequer o DRAP seria
deferido porque a observância da cota de gênero é condição para participação
da coligação na disputa eleitoral.
No que tange à ilegitimidade passiva dos candidatos não
eleitos, entendem os recorrentes que, em sede de AIME, apenas podem
figurar como réus candidatos diplomados. No acórdão regional, afirmou-se
que, no caso específico, apesar da existência de candidatos não eleitos no
polo passivo, não houve prejuízo permissivo à declaração de nulidade, na
medida em que a participação deles no feito apenas ampliou o contraditório e a
ampla defesa (fl. 698).
O Tribunal Superior Eleitoral, de longa data, traçou a
compreensão de que a "legitimidade passiva ad causam em ações de
impugnação de mandato eletivo limita-se aos candidatos eleitos ou
diplomados, máxime porque o resultado da procedência do pedido deduzido
restringe-se à desconstituição do mandato" (REspe n° 524-31/AM, Rei. Mm.
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Luiz Fux, DJe de 26.8.2016), por isso "não tem legitimidade para figurar no
polo passivo da AIME terceiro que não detém mandato eletivo, ainda que seja
o responsável pela prática dos atos ilícitos" (REspe n° 1-67/MG, Rei. Mm. Luís
Roberto Barroso, DJe de 10.9.2019).
No caso concreto, o acolhimento da preliminar não surtirá
nenhum efeito prático, visto que houve a desconstituição do mandato dos
candidatos eleitos, com a declaração de nulidade de todos os votos dados à
Coligação Para Mudar e Renovar Camaquã, o que implicou a necessidade de
retotalização do quociente eleitoral. Nesse sentido, há o efeito extrínseco
relativo ao descarte dos votos declarados nulos, com o recálculo dos
quocientes eleitoral e partidário apenas com os votos válidos remanescentes.
Por isso, esbarra a alegação na falta de interesse recursal.
Os recorrentes afirmaram ainda, em sede de recurso especial,
ter ocorrido nulidade pela ausência de nomeação de advogado em favor de
Cleni Bandar, após a ré ter desconstituído seu antigo procurador, e nulidade
absoluta na falta de nomeação de defensor para representar Cláudio Borget
nos autos, após a decretação de sua revelia. Consta no acórdão regional que
Cleni Bandar foi notificada a responder à ação, ocasião em que constituiu
advogado, mas, posteriormente, houve a apresentação de renúncia ao mister
(fi. 698). Nesse contexto, como exposto pelo TRE/RS, "não há imposição legal
de nomeação de defensor dativo, seja para o impugnado que deixou de
oferecer defesa, seja para a impugnada que deixou de estar representada por
advogado e, inclusive, foi interrogada na audiência de instrução. Ora, o feito
não se trata de ação penal, e sim de ação cível eleitoral, que não é regida pelo
disposto no art. 185 do Código de Processo Penaf' (fI. 698v).
Na decisão monocrática, afirmei que as razões do acórdão são
irretocáveis do ponto de vista processual. A ausência de constituição de
advogado e a falta de apresentação de defesa não impõem ao magistrado a
necessidade de constituição de defensor dativo. Haveria, nesse cenário, a
figura da revelia, que só não se configurou porque houve pluralidade de réus
com apresentação de contestação, na linha do art. 345, 1, do Código de
Processo Civil. A revogação do mandato também impõe à parte a necessidade
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de constituir outro patrono no mesmo ato, conforme art. 111 do mesmo
diploma legal.
No agravo interno, os recorrentes insistem no ponto com
especial ênfase ao argumento de que Cleni Bandar não desconstituiu seu
advogado, o que afasta a aplicação do art. 111 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, como foi seu advogado que renunciou ao mandato, deveria ter
sido garantida a solução do art. 76 do Código de Processo Civil, ou seja,
suspensão do processo com designação de prazo razoável para que o vício
fosse sanado.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, contudo, não
é o defendido pelos recorrentes. A jurisprudência daquela Corte firmou
compreensão no sentido de que a renúncia de mandato regularmente
comunicada pelo patrono ao seu constituinte dispensa a determinação judicial
para intimação da parte, objetivando a regularização da representação
processual nos autos, sendo o ônus da parte constituir novo causídico.
É que, como o art. 112 do Código de Processo Civil determina
que o advogado, ao renunciar ao mandato, deve comunicar a renúncia ao
mandante a fim de que este nomeie sucessor, não há razão lógica para que se
aplique o comando do art. 76, que impõe a suspensão do processo com
designação de prazo razoável para que o vício seja sanado. A comunicação
efetuada pelo causídico já é suficiente para que a parte tenha ciência do
cenário processual, sem que haja a necessidade de dupla notificação, tanto
pelo renunciante quanto pelo Poder Judiciário.
Esse entendimento, ademais, era tranquilo também sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, em que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça afirmava que o então art. 45, atual art. 112,
constituía regra específica que afastava a incidência subsidiária do comando
inserto no então art. 13, atual art. 76.
Em suma, ainda que considerada a renúncia do mandato pelo
advogado, diante da necessidade da comunicação disposta no art. 112 do
Código de Processo Civil, afasta-se a aplicação do art. 76, sendo
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desnecessárias a suspensão do processo e a intimação via Poder Judiciário
para que a parte sane o vício. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 3ISTJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA AO MANDATO.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. DISPENSA DE
INTIMAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do
Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
"A jurisprudência desta Corte Superior firmou o
entendimento no sentido de que a renúncia de mandato
regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na
forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial
para intimação da parte, objetivando a regularização da
representação processual nos autos, sendo seu ônus a
constituição de novo advogado". (Aglnt no AREsp 1259061/SP,
ReI. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/09/2018, DJe 27/09/2018)
O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via
processual adequada para questionar julgado que se afirmou
explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa.
Agravo interno não provido.
(Aglnt no AREsp 1468610/SP, ReI. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 27.11.2019 - grifei)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
- Inexiste nulidade quando proferida decisão monocrática, embora
incluído o processo em pauta, porquanto não há falar em preclusão
pro judicato nos termos da pacífica orientação desta Corte
(precedentes).
II - A atual jurisprudência da Corte Superior se firmou no
sentido de ser prescindível a intimação da parte para
constituição de novo advogado, quando comprovada a
notificação pelo causídico da renúncia dos poderes, conforme
artigo 45 do antigo Código de Processo Civil (artigo 112 do
NCPC).
III - Aplica-se, portanto, a Súmula 168/STJ, para indeferimento dos
Embargos de Divergência, mantendo-se a decisão agravada
conforme proferida.
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Agravo interno desprovido.
(Aglnt nos EAREsp 510.287/SP, Rei. Mm. Felix Fischer, Corte
Especial, DJe 27.3.2017 - grifei)
Luciano Delfini Alencastro, em sede preliminar, sustenta: (i)
decadência do direito de ação pelo reconhecimento da ausência de
litisconsorte passivo necessário; (ii) preclusão quanto à anulação da votação,
uma vez ultrapassado o prazo de 2 (dois) dias da totalização dos votos; e (iii)
impossibilidade de se obter a nulidade do DRAP pela AIME.
A alegação de ocorrência de decadência do direito de ação
pelo reconhecimento da ausência de litisconsorte passivo necessário parte da
premissa de que deveria o partido político ter figurado no feito. O argumento foi
expressamente enfrentado e afastado pelo Tribunal Regional. (fi. 616), cujo
acórdão tem por fundamento o entendimento tranquilo do Tribunal Superior
Eleitoral de que, "na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, em que se
discute a higidez do diploma ou do mandato, o partido não é litisconsorte
passivo necessário" (RO n° 22-71/RR, ReI. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de
9.9.2014).
A tese suscitada de ocorrência de preclusão quanto à anulação
da votação é intimamente ligada à de impossibilidade de se obter a nulidade
do DRAP pela AIME. Defende o recorrente que a solução adotada na sentença
converte a ação em verdadeira rescisória eleitoral. O tema, porém, já foi objeto
de debate no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, ocasião em que se
compreendeu que é cabível o ajuizamento da AIME para apurar fraude à cota
de gênero, sem que se cogite mutação na natureza jurídica da ação. Confirase:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÂO DE MANDATO
ELETIVO. CORRUPÇÃO. FRAUDE. COEFICIENTE DE GÊNERO.
Não houve violação ao art. 275 do Código Eleitoral, pois o
Tribunal de origem se manifestou sobre matéria prévia ao mérito da
causa, assentando o não cabimento da ação de impugnação de
mandato eletivo com fundamento na alegação de fraude nos
requerimentos de registro de candidatura.
O conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de
impugnação de mandato eletivo (art. 14, § 10, da Constituição
Federal), é aberto e pode englobar todas as situações em que a
normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são
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afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei.
A inadmissão da AIME, na espécie, acarretaria violação ao direito de
ação e à inafastabilidade da jurisdição.
Recurso especial provido.
(REspe n° 1-49IPl, ReI. Mm. Henrique Neves da Silva, DJe de
21.10.2015)

Especificamente sobre o efeito prático de nulidade do DRAP
na integralidade, destaco, como já fiz anteriormente, que foi essa a
compreensão alcançada por ocasião dos estudos empreendidos para o
equacionamento das candidaturas de transgênero usadas como laranjas para
a composição de cotas, oportunidade em que afirmei que "o pretenso
candidato faria uma autodeclaração, sob as penas da lei e ficaria sujeito,
diante de fraude, a ações penais. Do ponto de vista eleitoral, a composição
fraudulenta das chapas também pode fazer cair o DRAP por inteiro" (Cta n°
0604054-5810F, ReI. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 3.4.2018).
Mérito
No mérito da demanda, os agravos internos, na mesma linha
dos recursos especiais, traçam considerações sobre a regularidade das
candidaturas de Cleni Bandar Okraszewski Sonemann e Maria Nereida
Soares, inclusive diante do reconhecimento, no acórdão, de atos de campanha
por parte da candidata Cleni Bandar. Há teses também pela necessidade de
observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e soberania
popular e pela indevida rejeição dos embargos de declaração quanto aos fatos
que envolvem ambas as candidatas. A título de consequência do
reconhecimento da fraude, argumenta-se pela necessidade de cômputo dos
votos à coligação.
No acórdão regional, o cenário fático traçado foi detalhado de
forma individualizada, relativo a cada uma das ditas candidatas fictícias.
Quanto a Cleni Bandar, aduziu-se que ela, em depoimento judicial,
expressamente afirmou que teria se colocado à disposição para preencher a
cota de gênero legal, sem que fossem realizados atos de campanha. Consta
no acórdão, ainda, que o marido de Cleni Bandar estava em tratamento de
grave doença em Porto Alegre, fato que corroboraria a inviabilidade de efetiva
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campanha eleitoral. Há, também, cópia de mensagens enviadas após as
eleições em que a pretensa candidata solicita um salário mínimo em troca do
sigilo acerca dos fatos, além da constatação de que ela não obteve nenhum
voto na eleição. Confira-se o conteúdo pertinente no acórdão regional:
Quanto a Cleni Bandar Okraszewski Sonemann, a candidata
prestou depoimento judicial no qual reconheceu ter
comparecido à sede do PSDB de Camaquã em 25.07.2016, a fim
de "colocar seu nome à disposição", "ainda que fosse só para
preencher vagas" para o cargo de vereador, comunicando que
sequer poderia fazer campanha devido à condição de saúde de
seu marido.
De fato, das cópias de documentos médicos contidas nas fis. 176178 é possível verificar que o marido de Cleni, Walter Vieira
Sonemann, estava passando por tratamento de grave doença,
câncer (neoplasia maligna do cólon sigmoide e do trato intestinal),
com baixa hospitalar aprazada para 26.7.2016, no Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, a fim de submeter-se à cirurgia de retirada
do tumor.
Após deixar o nome disponível, a candidata foi escolhida na
convenção partidária do PSDB de Camaquã realizada em 31 .7.2016
(fls. 122-123).
O pedido de registro de candidatura de Cleni Sonemann foi
apresentado ao Cartório Eleitoral em 09.8.2016, durante o período
de internação hospitalar do seu marido, o qual teve complicação
médica em decorrência do surgimento de um abcesso no 8° dia após
a realização do procedimento cirúrgico e alta médica somente em
17.8.2016, conforme demonstram os documentos das fls. 172-1 73.
Nesse ínterim, apesar de todas as dificuldades que qualquer pessoa
enfrentaria diante da internação médica de um cônjuge em cidade
diferente do local de residência, os candidatos Aldo Soares e sua
mulher, Maria Nereida Soares, acompanhados de um advogado,
compareceram ao Hospital de Clínicas para colher a assinatura
de Cleni Sonemann nos documentos que instruíram o pedido de
registro.
Na mesma ocasião, e ainda dentro do hospital, foi tirada a
fotografia da candidata, imagem que foi posteriormente utilizada
na sua propaganda eleitoral e na urna eletrônica, conforme
comprovam as fotos das fls. 200 e 201, em que Cleni Sonemann
é retratada com o crachá hospitalar.
Nesse contexto, tem-se que é perfeitamente verossímil a alegação
de Cleni Sonemann no sentido de ter esclarecido a Aldo Soares e a
Maria Nereida Soares que não teria condições de concorrer devido à
inviabilidade de fazer campanha, oportunidade em que os candidatos
afirmaram que seu nome "já tinha ido" e que ela não poderia "voltar
atrás".
Nos termos da sentença, também considero fora do comum e
totalmente inusitado o ambiente em que formalizada a instrução do
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registro de candidatura, um quarto de hospital, fato que em momento
algum foi devidamente explicado pelos recorrentes (fis. 439v.- 440):
E ... ]
Por certo que não se ignoram as cópias das mensagens
enviadas em fevereiro e março de 2017, depois das eleições, por
Cleni Sonemann ao candidato Aldo Soares, por intermédio do
aplicativo Messenger (fis. 245-247), nas quais a candidata pede
1 salário mínimo em troca de seu sigilo acerca dos fatos e
ameaça contar todo o estratagema à Promotoria Eleitoral caso a
escolha fosse "pagar para ver".
Nessas circunstâncias, o fato de a candidata ter levado para a
audiência de instrução a totalidade de santinhos de propaganda
eleitoral, produzidos pela coligação com a foto tirada no hospital,
apenas corrobora a afirmativa de que Cleni Sonemann nunca fez
nem teve o objetivo de fazer campanha e se eleger. Ademais, Cleni
Sonemann realmente obteve votação zerada, a despeito de ter
comparecido às urnas junto de seu marido para votar no dia da
eleição. (FIs. 619v-621 - grifei).
Como se vê, há diversos elementos fáticos que corroboram a
conclusão de que Cleni Bandar não teve intenção de fazer campanha e
concorrer ao pleito. Além da votação zerada, no acórdão regional, atestou-se a
ausência de movimentação financeira na prestação de contas da pretensa
candidata. Afastou-se, também, a tese de que a doença do marido teria sido
um fato superveniente impeditivo da campanha, uma vez que o quadro clínico
do cônjuge já estava presente muito antes do pedido de registro de
candidatura.
Quanto a Maria Nereida Soares, o quadro fático traçado pelo
acórdão regional caminhou no sentido de que a pretensa candidata, na
realidade, fez campanha para o marido, Aldo Soares, mediante numerosas
postagens públicas no Facebook, sem jamais fazer menção à própria
candidatura. Consta também na seara fática que tanto Maria Nereida quanto
Aldo Soares compareceram ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre para que
Cleni Bandar formalizasse seu registro, o que denota a intenção voltada à
fraude própria e à da candidatura de Cleni Bandar. Maria Nereida reconheceu,
ainda, em juízo, ter contratado cabos eleitorais em seu nome para trabalhar na
campanha de Aldo Soares, para quem também efetuou doação. Confira-se o
trecho pertinente:
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Na versão dada em juízo por Maria Nereida (mídia da fI. 253), o seu
registro de candidatura foi formalizado em virtude de sua atuação
partidária "há mais de 20 anos" e do intento de "deixar o nome
conhecido ainda que não fosse eleita".
A candidata afirmou que, na época em que apresentada a
candidatura, estava separada de fato do marido, o candidato a
vereador Aldo Soares, e que estava determinada a concorrer e a
fazer campanha.
Maria Nereida disse que até pediu votos. Alegou, porém, que na
metade do período de campanha desistiu da eleição por pressão de
suas filhas, as quais não queriam a divisão de votos entre pai e mãe,
e também porque logo percebeu que não se elegeria. Por fim,
reconheceu não ter formalizado a renúncia da candidatura por "uma
falha".
Todavia, não foi produzida prova alguma, durante toda a instrução
processual, acerca dessas alegações, seja quanto à suposta
separação do marido, seja no tocante à realização de campanha
eleitoral por curto período.
Diversamente, os recorridos lograram demonstrar, por meio dos
documentos juntados aos autos, que Maria Nereida Soares
realizou, antes e após o pedido de registro de candidatura, e
durante todo o período de campanha eleitoral, numerosas
postagens públicas no Facebook divulgando a propaganda
eleitoral do marido, Aldo Soares.
A propósito, colaciono as publicações consideradas na sentença
para fundamentar o juízo condenatório (fls. 437 e v.), uma vez que
demonstram que a candidata fez campanha aberta em favor do
cônjuge, desde o final de 2015 até as vésperas das eleições, sem
jamais fazer qualquer menção à própria candidatura:
[ ... 1
Como concluiu o magistrado sentenciante, remanescem provas de
que antes e durante a campanha Maria Nereida Soares fez
propaganda eleitoral exclusivamente para o marido Aldo Soares,
mesmo tendo assumido que recebeu material de campanha próprio,
circunstâncias que enfraquecem não somente a tese de que sua
candidatura foi genuína, como também a justificativa de que a
formalização do registro foi realizada em virtude de uma separação
conjugal.
Demais disso, a candidata compareceu junto de Aldo Soares no
Hospital de Clínicas de Porto Alegre para que Cleni Sonemann
assinasse os documentos do pedido de registro, tudo levando a
crer que seu agir estava dirigido a perlectibilizar não somente a
fraude na própria candidatura, como também a fraude na
candidatura de Cleni.
A respaldar a convicção de que a única intenção de Maria Nereida
Soares era a eleição do marido cc mo vereador, tem-se o
apontamento de que, na sua prestação de contas eleitoral, foram
registradas movimentações de recursos em dinheiro, próprios da
prestadora, no valor de R$ 1.500,00, re lizadas no mês anterior,,1/
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eleição, setembro de 2016, e despesas em igual montante, também
de setembro, com materiais impressos e militância política/cabos
eleitorais (fis. 256-273).
No entanto, Maria Nereida reconheceu, em juízo, que contratou
cabos eleitorais em seu nome para trabalhar na campanha de
Aldo Soares, em favor de quem também efetuou doação
eleitoral. (Fis. 622-623 - grifei)
Com efeito, não há como concluir pela regularidade das
candidaturas de Cleni Bandar e Maria Nereida, na linha do que pretendem os
recorrentes. Também não vislumbro reconhecimento, no acórdão, de atos de
campanha por parte da candidata Cleni Bandar. O TRE/RS apenas afirmou, ao
transcrever trecho da sentença, que se, "de um lado, é possível afirmar que
ela, em algum momento, quis concorrer ao cargo, já que ela mesma disse que
no início concordou em participar, de outro, pode-se dizer que ela acabou
demovida dessa intenção, bem antes do dia da eleição, já que sequer fez
campanha eleitoral. Na verdade, antes mesmo de postular o registro como
candidata" (fi. 621). Não há, na passagem, reconhecimento de atos de
campanha pela pretensa candidata.
Não é demais rememorar, no presente tópico, que o recurso
especial se reveste de cognoscibilidade limitada pelo teor da Súmula n°
24/TSE, que veda o reexame do conjunto fático-probatório delineado no
acórdão regional no sentido da ocorrência de fraude à cota de gênero em
ambas as candidaturas supramencionadas.
Nesse contexto, a argumentação voltada à indevida rejeição
dos embargos de declaração quanto aos fatos que envolvem ambas as
candidatas também não merece prosperar. Eventual hostilidade existente entre
Cleni Bandar e Aldo Soares não afasta a percepção da ocorrência da fraude
diante dos variados elementos probatórios verificados e registrados no acórdão
regional (votação, prestação de contas, documentos médicos etc.). Igualmente
quanto a Maria Nereida, presente contorno fático condizente com a conclusão
pela ocorrência de fraude. Sua atuação partidária não afasta a prova voltada à
realização de atos de campanha para seu marido, como acima exposto. A tese
da desistência da campanha também foi fundamentadamente afastada pelo
TRE/RS.
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Támbém não merece acolhimento a argumentação construída
no sentido de observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
soberania popular, embasados na impossibilidade, pela ótica dos recorrentes,
de indeferimento total do DRAP com o reconhecimento de apenas 2 (duas)
candidaturas fraudulentas. Novamente, o tema foi objeto de amplo debate no
Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do supracitado leading case de
Valença do Piauí/Pl, com a percepção, pela maioria da Corte, da necessidade
de cassação da inteireza da chapa, ainda que a fraude tenha se limitado a
algumas candidatas.
Naquela votação, tive a oportunidade de afirmar que a glosa
parcial acabaria por tornar o risco consistente no lançamento de candidaturas
laranjas rentável sob o ponto de vista objetivo, pois não haveria prejuízo para
partidos, coligações e candidatos que viessem a ser eleitos e posteriormente
descobertos pelo ato.
A título de reforço argumentativo, rememorei a judiciosa
manifestação da advogada Angela Ciagnachi Baeta Neves no seminário
Academia da Democracia, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral em
7.8.2018, quando comentou precedente do Tribunal Regional de São Paulo e
entendeu que o lançamento de candidaturas laranjas significou na prática a
eleição de muitos homens, então "obviamente o ingresso dessas mulheres
viabilizou a chapa como um todo, a coligação, e viabillzou a eleição de todos.
E, por essa razão, [ ... ] toda a chapa foi atingida".
Por fim, a título de consequência do reconhecimento da fraude,
argumenta-se pela necessidade de cômputo dos votos à coligação. No
julgamento do caso afeto a Valença do Piauí/PI, discorri com maior
verticalidade no que tange à consequência da constatação da burla à cota de
gênero.
Propus uma leitura sistêmica das invalidades de votos
estabelecidas no Código Eleitoral de maneira a conjugar e harmonizar a
aplicação dos seus arts. 175 e 222, pois entendo que, na hipótese de
inelegibilidade ou cancelamento de registro, há a incidência do art. 175, § 40,
do Código Eleitoral, com a observância do marco temporal afeto à realização
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da eleição para se estabelecer a destinação dos votos, conforme a literalidade
da norma. Por outro lado, em situações de falsidade, fraude, coação, uso de
meios de que trata o art. 237 ou emprego de processo de propaganda ou
captação de sufrágios vedado por lei, é necessária a aplicação do art. 222 do
mesmo código, tornando-se, nesse caso, irrelevante o marco estabelecido no
art. 175, § 40, do Código Eleitoral e inviável a destinação dos votos para o
partido pelo qual tiver sido feito o registro do candidato afastado do pleito.
Como de curial sabedoria, um eleitor, ao votar no candidato,
também escolhe seu partido político. Há, nessa lógica inerente às eleições
proporcionais, um prestígio aos partidos políticos e ao sistema partidário, tendo
em vista a cognominada função binária do voto consoante sua destinação
simultaneamente ao candidato e à agremiação. Esse prestígio, contudo, deve
ser interpretado no contexto da norma e encontra espaço nas hipóteses
exaustivamente expressas no art. 175, § 40, do Código Eleitoral. Em
contrapartida, nos casos expressos no art. 222, não há razão para prestigiar o
partido ou a coligação que empregou meios escusos para angariar o voto do
eleitor, mercê da deturpação, ao fim e ao cabo, da verdade eleitoral.
Note-se que o efeito extrínseco relativo ao descarte dos votos
declarados nulos, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário apenas
com os votos válidos remanescentes, é o mesmo ao se aplicar o art. 222 ou o
art. 175, § 30, ambos do Código Eleitoral, quando a decisão de inelegibilidade
ou de cancelamento de registro for publicada antes da realização da eleição,
sem se cogitar a exceção do § 40 do referido diploma. Situação diversa,
analisando as consequências práticas da destinação dos votos, ocorre quando
se está diante da hipótese do art. 175, § 4°, do Código Eleitoral, como denota
sua literalidade, com a destinação dos votos para o partido.
Por outro lado, em todas as hipóteses, há de se ter atenção ao
que esculpido no art. 224 do Código Eleitoral quando explicita situação
extrema e específica na qual a invalidade atinge mais da metade dos votos de
determinada eleição. Em casos como esses, independentemente da temática
afeta à declaração da nulidade ou à constituição da anulabilidade, seja por
força do art. 175 ou do art. 222, necessária a realização de nova eleição,
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descartando-se, portanto, toda a votação, sem se cogitar do aproveitamento de
votos para o partido ou do recálculo de quocientes eleitoral e partidário.
De toda sorte e com a ressalva à compreensão que tenho em
casos nos quais inválida mais da metade dos votos de determinada eleição, a
constatação de fraude à cota de gênero, com a cassação da inteireza da
coligação, encontra consequência afeta ao descarte dos votos entregues à
grei, de modo que é imperiosa a necessidade de retotalização dos quocientes
eleitoral e partidário, como feito na espécie.
Ressalto, por fim, que o dispositivo indicado como violado pelo
recorrente, nesse particular, foi o art. 16-A da Lei n° 9.504/97, que trata de
situação diversa da apresentada nos autos. Por isso há manifesta deficiência
no ponto, o que atrai o óbice da Súmula no 27/TSE, na linha do que defendido
pela Procuradoria-Geral Eleitoral (f1.898).
Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos.
É como voto.

VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Se o eminente
Ministro Relator me permitir, eu apenas estou registrando, Senhora Presidente
e eminentes pares, que acabei, na preparação desse exame acerca deste
caso, que vem de Camaquã, levando a efeito um exame conjunto com aquele
feito atinente a Viadutos, da relatoria do Ministro Sérgio Banhos.
Mas esse registro apenas feito para dizer que estamos diante
de situações distintas e, portanto, estou acompanhando o eminente Ministro
Relator, uma vez que aqui não se atingiu o percentual que implicaria em
nulidade de mais de 50% dos votos então obtidos.
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Portanto, feito esse discrímen, considerando que o caso de
Viadutos iremos voltar ao exame ao retorno do voto-vista do eminente Ministro
Luís Roberto Barroso, lá a situação que se coloca é ter ultrapassado esse
percentual e a eventual consequência daí derivada, que diz respeito a realizarse ou não eleições suplementares. Portanto, esse é o primeiro registro.
A segunda razão do destaque, Senhora Presidente, é que o
Ministro Tarcisio, na preliminar sobre o interesse processual, faz referência ao
multicitado leading case no caso de Valença dó Piauí. E à página 15 do voto
de Vossa Excelência, caso eu tenha bem compreendido, eu verifico que aqui
se indica, na página 15, no parágrafo que começa "ao referir-se ao caso
concreto", referência à compreensão trilhada pelo Tribunal Superior Eleitoral,
quando concluiu pela cassação da inteireza da chapa e, portanto, da
retotalização do conceito eleitoral.
Não creio que aquele caso de Valença nos levou a esse ponto.
Portanto, se Vossa Excelência me permitir, eu não creio que seria a hipótese
de adentrar a esta afirmação, neste momento, considerando que o caso de
Viadutos ainda está sob exame a partir do voto do eminente Ministro Sérgio
Banhos que manteve a decisão do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul,
que, a rigor, fez uma redistribuição das cadeiras e não aplicou - não estou
adiantando voto -, mas não aplicou a regra, que me parece relativamente
nítida, para não dizer completamente nítida, da realização de eleições
suplementares.
Portanto, a sugestão que apenas faço é, quiçá, fazer um
decote nesta perspectiva, e, no mais, acompanho integralmente Sua
Excelência o eminente Ministro Tarcisio.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (relator): Eu agradeço muitíssimo, Ministro Fachin, já tomei nota e farei
o reajuste do voto nessa parte, agradecendo a Vossa Excelência.
Em relação ao primeiro aspecto, também na tarde de hoje, tive
também o cuidado de verificar a situação do município e cheguei também à
mesma conclusão de Vossa Excelência. Eu vi que foram mais de 40 mil
eleitores e os votos anulados seriam na casa de 5.700, não é, 3 vereadores de
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15, então, nós não estaríamos colidindo neste particular aspecto com o que
viermos a decidir soberanamente no caso com vista ao Ministro Barroso.
Mas agradeço muitíssimo a atenção de Vossa Excelência e me
penitencio aqui pelo equívoco e já farei a correção de imediato.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Eu que agradeço a
acolhida de Vossa Excelência.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente):
Senhores Ministros, e aqui mais um município gaúcho e de proporções bem
diferentes, porque o Município de Viadutos tem pouco mais de 4 mil eleitores e
Camaquã mais de 40 mil. Então, isso também reflete, nós estamos com as
eleições, aqui, nas proporcionais.
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* Sem revisão das notas de julgamento do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
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