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DIREIT0 ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AcAo DE INVESTIGAcAO JUDICIAL ELEITORAL.
VEREADORES. FRAUDE. COTA DE GENERO. SUPLENTES.
LITISCONSORCI0 PASSIVO NECESSARIO. INEXISTENCIA.
PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguirnento
a recurso especial eleitoral interposto para impugnar
acárdão do TRE-MT que extingulu a feito por decadência
do direito de acao.
2. 0 acárdão regional amparou-se na tese de que o polo
passivo deveria ter sido integrado por todos as candidatos
vinculados ao Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários (DRAP), em IitisconsOrcio necessàrio.
PREMISSAS DO JULGAMENTO
3. 0 plenário do Tribunal Superior Eleitoral não havla, ate
o momento, enfrentado a tese de que suplentes seriam
litisconsortes passivos necessários em acao de
investigacão judicial eleitoral (AIJE) ou acao de
impugnacão de mandato eletivo (AIME) que tern por
objeto a fraude a cota de genero prevista no art. 10, §3°,
da Lei n° 9.504/1997.
4. Evidenciada a fraude, todas as candidaturas
vinculadas ao DRAP são atingidas pela invalidaçao deste.
lsso não significa, contudo, que todos os candidatos
registrados devarn compor o polo passivo da AWE ou
AIME como litisconsortes passivos necessários.
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TESE MAJORITARIA DA CORRENTE VENCEDORA

5. Os suplentes não suportam efeito idOntico ao dos
efeitos em decorrência da invalidação do DRAP, uma vez
que são detentores de mera expectativa de direito e nao
titulares de cargos eletivos. Enquanto as eleitos sofrem,
diretamente, a cassação de seus diplomas ou mandatos,
Os não eleitos são apenas indiretamente atingidos,
perdendo a posicao de suplOncia.
6. Não ha obrigatoriedade de que pessoas apenas
reflexamente atingidas pela decisão integrem a feito. Os
suplentes são, portanto, litisconsortes meramente
facultativos. Embora possam participar do processo, sua
inclusão no polo passivo nao é pressuposto necessârio
para a viabilidade da acao.
CON CLU SÃO

7. Acoes que discutem fraude a cota de genera, sejam
AWE ou AIME, não podem ser extintas com fundamento
na ausência dos candidatos suplentes no polo passivo da
demanda.
8. Agravo interno a que se dá provimento para prover o
recurso especial, a fim de afastar a decadência e
determinar o retorno dos autos a origem para que a TREMT prossiga no julgamento como entender de direito.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, par
maioria, em dar provimento aos agravos regimentals, para prover o recurso e
determinar a retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso,
nos termos do voto do Ministro Luis Roberto Barroso, que redigirá a acôrdão.
Brasilia, 28 de i3thio de 2020.

MINIdRo LUIS ROBERTO BARROSO - REDATOR PARA o
ACORDAO
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RELATORIO

0 SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Senhora Presidente,
trata-se de agravo regimental interposto pelo Parquet contra decisum
monocrãtico par meio do qual se assentou, nos termos do REspe 193-92/PI,
que a fraude na cota de genera (art. 10, § 30, da Lei 9504/971) implica cassar
a integralidade dos candidatos registradas pela legenda au pela coligacão,
circunstància que demanda, partanto, citá-los coma litisconsortes passivos
necessârios, mantenda-se aresto unânime do TRENT em que fai declarada a
nulidade, reconhecida a decadência e extinto a feito cam julgamenta de mérito.
Nas razOes do agravo, alega-se, em smntese (fls. 775-779):
a) a necessidade de litisconsárcio passivo necessária de todos
as candidatos registrados pela legenda au caligacao em AIJE
par fraude na cata de genera ainda não fai enfrentada pela
Plenária desta Carte Superior;
b) no REspe 193-92, de forma diversa do caso dos autos,
todos as integrantes das coligacOes foram inseridos no polo
passivo da demanda;
c) "ha uma relacao subordinada e eventual entre a suplente e
a titular. 0 titular eleito e a fraudadar são as verdadeiros
legitimados passivos tanto da acaa de impugnação de
mandato quanta da acaa de investigaçãa judicial eleitoral que
tenham par objeto a fraude a cota de gêneros prevista no art.
10, § 30, da Lei n o 9.504/97. A eles cabem consequências da
perda do mandato (a primeiro) e a inelegibilidade (a segundo)"
(fl. 777v);

1 Art. 10. Cada partido ou coligacao poder registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Cämara Legislativa,
as assembleias legislativas e as cãmaras municipais no total de ate 150% (cento e cinquenta por cento) do nCmero de
lugares a preencher, salvo:

I
§ 3" Do nümero de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá 0 rninimo
de 30% (trinta por cento) e o mãximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo,

4

AgR-REspe n° 684-80.2016.6.11.0055/MT

d) não é primordial a participação do suplente na lide, sendo
possivel intervir como assistente, mas näo de forma obrigatOria
na qualidade de litisconsorte;
e) 'na impugnacao ao DRAP, no periodo de registro de
candidaturas, admite-se que os efeitos da decisão de
procedéncia da impugnação atinjam a todos os candidatos,
que não participaram da relacao processual. Da mesma forma,
como a fraude em cota de gênero igualmente afeta o DRAP
por inteiro, nao se justificaria tratamento diferenciado, exigindose a presenca de todos os candidatos que concorreram pelo
partido/coligaçao que perpetrou a fraude, sob pena de
nulidade" (if 778);
f) o mesmo raciocinio deve ser aplicado as greis que perdem
representatividade ao serem atingidas por acOes que
acarretam a cassacao de mandatos, ainda que nao integrem
os feitos;
g) e obrigatorio incluir no polo passivo apenas os candidatos
eleitos, pois perderão

Os

cargos, e quem participou da fraude,

que terá a inelegibilidade declarada;
h) na especie, constam do polo passivo todos

Os

candidatos

eleitos e os que tiveram participacão na fraude, o que implica o
afastamento da decadência e retorno dos autos a origem para
análise factual e probatória.
Ao final, pugna-se por reconsiderar a decisão agravada ou por
submeter a matéria ao Colegiado.
Foram apresentadas contrarrazOes (fls. 782-798).

E o relatório.
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VOTO

0 SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI (relator): Senhora
Presidente, no decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/MT
em que se declarou nulidade par falta de citacao de todos os candidatos
registrados pela legenda ou coligacao e reconheceu-se a decadéncia,
extinguindo-se, corn julgamento de mérita, a AWE por fraude na cota de
genera.
Consoante decidiu esta Corte Superior no julgamento do
REspe 193-92/PI, de minha relatoria, em 17/9/2019, a procedência dos
pedidos em Acao de lnvestigação Judicial Eleitoral por fraude na cota de
genera - art. 10, § 30, da Lei 9.504/97 - implica cassar a integralidade dos
candidatos registrados pela legenda ou pela coligacao, circunstância que
demanda, portanto, citâ-los coma litisconsortes passivos necessários. Confirase:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIcOEs 2016. VEREADORES.
PREFEITO. VICE-PREFEITO. AçAo DE INVESTIGAçAO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COlA DE
GENERO. ART. 10, § 30, DA LEI 9.504/97.
[ ... 1
CASSAçAO. TOTALIDADE DAS CANDIDATURAS DAS DUAS
COLIGAçOES. LEGISLAçAO. DOUTRINA. JURISPRUDENCIA.
8. Caracterizada a fraude e, par conseguinte, comprametida a
disputa, não se requer, para tim de perda de diploma de todos as
candidatos beneficiários que compuseram as caligacöes, prova
inconteste de sua participacão ou anuência, aspecto subjetivo que se
revela imprescindivel apenas para impar a eles inelegibilidade para
eleiçöes futuras. Precedentes.
9. Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menas
vatadas (feita a recãlcula da cota), preservando-se as que abtiveram
major nUmera de votos, ensejaria inadrnissIvel brecha para a registro
de 'laranjas", com verdadeiro incentiva a se "correr o risca", par
inexistir efeito prático desfavarável.
10. 0 registra das candidaturas fraudulentas possibilitou major
nUmero de hamens na disputa, cuja soma de votos, par sua vez,
contabilizou-se para as respectivas alianças, culminando em
quaciente partidãrio favarável a elas (art. 107 do Codigo Eleitoral),
que puderam entâo registrar e eleger mais candidatos.
11. 0 cIrculo viciasa não se afasta cam a glasa apenas parcial, pois
a negativa dos registros apOs a data do pleita implica o
apraveitamento dos votos em favor das legendas (art. 175, § 30 e
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4 0 , do Codigo Eleitoral), evidenciando-se, mais urna vez, o
inquestionável benefIcio auferido corn a fraude.
12. A adoção de critérios diversos ocasionaria casuismO
incompatIvel corn o regime dernocrático.
13. Embora o objetivo prâtico do art. 10, § 3 1 , da Lei 9.504/97 seja
incentivar a presenca feminina na poiltica, a cota de 30% é de
género. Manter o registro apenas das candidatas também afrontaria
a norma, em sentido contrário ao que usualmente ocorre.
[ ... ]
REGISTROS.
PERDA.
MANUTENçAO.
CONCLUSAC.
INELEGIBILIDADE.
EXTENSAO.
VEREADORES.
IMPROCEDENCIA. CHAPA MAJORITARIA.
17. Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas
coligaçöes Compromisso corn Valença I e II desprovidos, mantendoSe cassados os seus registros, e recurso da Coligação Nossa Uniäo
E corn o Povo parcialmente provido para impor inelegibilidade a
Leonardo Nogueira e Antonio Gomes da Rocha, subsistindo a
improcedência quanto aos vencedores do pleito majoritário,
revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo apOs a
publicacão (precedentes).
Saliente-se que, nos termos da corrente majoritária que se
formou no referido julgamento, concluir de modo diverso ensejaria verdadeira e
inadmissIvel brecha aos partidos politicos e coligaçOes para registrarem
candidaturas "laranjas", na medida em que seriam incentivados a correr a risco
de lançá-las, pois a mero recálculo da cota pouco ou nada as alcançaria na
prática.
Em outras palavras, as votos remanescentes continuariam a
ser contabilizados em favor das coligaçOes, nos termos do art. 175, § 3 1 e 4°,
do Côdigo Eleitoral 2 , culminando, ao fim, em quociente partidário favorável (art.
107 do referido diploma 3).
Desse modo, as votos anulados pelo indeferimento de
somente uma parte das candidaturas praporcionais teriam pauca ou mesmo
nenhum efeito prático.

2

Art. 175. [omissis]

§ 3 0 Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegiveis ou não registrados.
§ 4 0 0 disposto no paragrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de
registro for proferida apOs a realizacão da eleicao a que concorreu o candidato alcancado pela sentença, caso em que
os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.
Art. 107. Determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidãrio, dividindo-se pelo quociente eleitoral o
nUmero de votos váiidos dados sob a mesma legenda ou coligacao de legendas, desprezada a fracao.
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Acrescente-se, ainda, que, embora a cota do art. 10, § 30, da
Lei 9.504/97 tenha coma objetivo prático incentivar de modo especIfico a
participacão feminina na politica, a percentual minima de 30% é de gënero, de
maneira que manter a registro apenas das candidatas muiheres culminaria, em
Ultima análise, em igual desrespeito a norma, dessa vez em sentida contrário
ao que usualmente ocorre.
Sabe-se que, a epoca do registro, os partidos e coligacOes que
não solucionam as pendências (ainda que formais) da cota de genera no
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) não podem
participar do pleito, a que alcanca a totalidade de seus candidatos - que,
inclusive, tern suas candidaturas negadas mesmo sem integrar o DRAP.
Par conseguinte, corn muito major razão, deve ser essa a
cansequência jurIdica quanda, apôs deferido a DRAP, se constata a fraude.
Por fim, as analogias usadas pelo Ministério PUblico no que
concerne ao Dernonstrativo de Regularidade de Atos Partidários e a mitigacao
da representatividade da grej nãa se prestam a afastar a exigência de cjtar
todos as candjdatos integrantes da legenda ou coligacao na espécie,
porquanta, ao se julgar a DRAP, não se analisa a mérito de cada urn dos
registros (para aferir as condicOes de elegibilidade e a falta de inelegibilidades),
mas limita-se a verificar a regularidade dos docurnentas do prôprio partida.
Outrossim, a necessidade de litisconsôrcio passivo necessário
entre a candidato e a partido diz respeita, exciusivamente, as situaçOes de
infidelidade partidária e, portanto, nao guardam nenhurna relaçao cam a
hipOtese dos autos.
A decisão agravada, portanta, não merece repara.
Ante a exposto, nego provimento ao agravo regimental.

E como voto.
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PEDIDO DE VISTA

0 SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO: Senhora
Presidente, e aquela questão do Iitisconsôrcio passivo. Eu já tenho pedido de
vista em outros casos que estão no meu gabinete e gostaria de pedir vista
desse também.
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EXTRATO DA ATA

AgR-REspe n° 684-80.2016.6.11.0055/MT. Relator: Ministro
Jorge Mussi. Agravante: Ministério PUblico Eleitoral. Agravados: Joelson
Fernandes do Amaral e outros (Advogados: José Antonio Rosa - OAB:
5493/MT e outros). Agravadas: Selma Moreira da Costa Gorgete e outras
(Advogados: Ronimàrcio Naves - OAB: 6228/MT e outros).
Decisão: Após o voto do relator, negando provimento ao
agravo regimental, antecipou pedido de vista o Ministro Luis Roberto Barroso.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luis
Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcislo Vieira de
Carvalho Neto e Sergio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.
SESSAO DE 24.10.2019.
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VOTO-VISTA

0 SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO: Senhora
Presidente, trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério PUblico
Eleitoral contra decisão monocrática do Mm. Jorge Mussi que negou
seguimento a recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal Regional
Eleitoral do Mato Grosso - TRENT, que extinguiu o feito por decadência do
direito de açao, ao fundamento de que o polo passivo deveria ter sido
integrado por todos

Os

candidatos cujo registro foi deferido, em litisconsOrcio

necessário. A decisão contou corn a seguinte ernenta (fl. 764):
"RECURSO ESPECIAL. ELEIcOES 2016. VEREADORES. AcAO
DE INVESTIGAcAO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE. COTA
DE GENERO. ART. 10, § 30, DA LEI 9.504/97. CONSEQUENCIA.
CAssAcAo. INTEGRALIDADE. CHAPA. LITISCONSORCIO
PASSIVO NECESSARIO. EXIGENCIA. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
1. 0 Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do Respe n° 193-

92/Fl, de minha relatoria, sessào de 17/9/2019, assentou que a
procedência dos pedidos em Ação de Investigacão Judicial Eleitoral
(AIJE) por fraude na cota de gênero (art. 10, §3 0 , da Lei 9.504/97)
implica a cassação de todos os candidatos registrados pela legenda
ou pela coligaçâo, circunstância que demanda, portanto, a citação de
todos eles na qualidade de litisconsortes passivos necessários.
2. Indeferir o registro apenas de quem incorreu na fraude ou dos
candidatos mais votados ensejaria verdadeira e inadmissivel brecha
para o Iançamento de candidaturas 'laranjas", na medida em que
partidos e coligacoes seriam incentivados a correr o risco de Iançálas, pois a rnero recálculo da cota pouco ou nada os alcançaria na
prática (arts. 109 e 175, § 3 1 e 41 , do COdigo Eleitoral).
3. Embora a objetivo prático do art. 10, § 3 1 , da Lei 9.504/97 seja
incentivar a presenca feminina na politica, a cota de 30% é de
genera. Manter a registro apenas das candidatas também afrontaria
a norma, em sentido contrário ao que usualmente ocorre.
4. Os partidos e coligaçöes que não solucionam as pendências da
cota de genera no Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) näo podern sequer participar do pleito, a que, por
conseguinte, repercute na totalidade de seus candidatos. Com muito
maior razão, deve ser essa a consequência jurIdica quanda, após
deferido a DRAF, se constata a fraude.
5. Agrava regimental desprovida

2. A parte agravante pontua inicialrnente que a tese de
litisconsôrcio passivo necessário de todos as candidatos registrados pela
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legenda ou coligacao ainda nao foi enfrentada pelo plenário do Tribunal
Superior Eleitoral. Informa que, no caso, integrarn o polo passivo todos

Os

candidatos eleitos e aqueles em relacao aos quais se irnputou participacao na
realizaçao da fraude. Por fim, argumenta que: (i) ha urna relacao subordinada
e eventual entre o suplente e o titular; (ii)

"0

titular eleito e o fraudador sao

Os

verdadeiros legitimados passivos tanto da açao de irnpugnacao de mandato
quanto da açao de investigacão judicial eleitoral que tenham por objeto a
fraude a cota de gOneros", uma vez que são eles que serão submetidos a
eficãcia direta de eventual decisão de perda do mandato e inelegibilidade; (iii)
os suplentes são alcancados indireta e reflexarnente pela aplicacao do
disposto no art. 222 do Codigo Eleitoral, de modo que sua intervençao e
possivel corno assistente, mas não é obrigatôria como litisconsorte; (iv) a acao
deve seguir a mesma logica do Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários - DRAP, cujo julgamento afeta todos os candidatos registraaos
pelo partido ou coligacao, ainda que estes nao tenham sido charnados a
integrar os autos e; (v) de modo análogo, em acao voltada a cassacão de
diplomas ou mandatos, os partidos podem ter sua representatividade mitigada,
sem que por essa razão se exija sua presenca obrigatória no polo passivo das
demandas (fls. 775-779).
3. 0 ministro relator votou pela negativa de provirnento ao
agravo. Argumentou, em smntese, que a decisão do TSE no julgarnento do
Respe no 193-92/PI - no sentido de que a procedência dos pedidos em acão
de investigacao judicial eleitoral por fraude na cota de gênero implica a
cassacao da integralidade dos candidatos registrados pela legenda demandaria necessariarnente a citacao de todos estes candidatos como
litisconsortes passivos necessarios.
4. Pedi vista dos autos para avaliar de modo mais
aprofundado a tese de litisconsôrcio passivo necessário em acao de
investigacao judicial eleitoral e acao de impugnação de mandato eletivo
fun dadas em fraude na cota de genero.
5. Nesse ponto, corn a devida vénia, entendo que tern razão
Ministério PUblico ao afirrnar que a questão ainda näo foi subrnetida a análise
do plenario desta Code.

0
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6. No julgamento do REspe n o 193-92/PI, o TSE de fato
reconheceu que 'os partidos e coligacoes que não solucionam as pendências
da cota de genera no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) näo podem sequer participar do pleito, a que, por conseguinte,
repercute na totalidade de seus candidatos" e que, 'corn muito major razão,
deve ser essa a consequência juridica quando, após deferido a DRAP, se
constata a fraude". Conforme votei na ocasião:
"Coma se sabe, nenhum candidato pode pretender concorrer as
eleiçOes e ter seu Requenmento de Registro de Candidatura (RRC)
defendo sem que a partido ou coligacâo pelo qual concorre preencha
determinados requisitos, a exemplo da constituição de Orgão
partidário válido, da realização de convençöes e do atendimento ao
percentual mInimo de 30% de candidaturas por género. Tais
requisitos para habilitaçäo dos partidos e das coligacöes são aferidos
no julgamento do Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários (DRAP). Nesse sentido, inexistindo autorização para
candidaturas avulsas, o deferimento do DRAP é pressuposto para a
análise dos registros de candidatura respectivos. Nos termos da
Res-TSE n o 23.548/2017, o indeferimento do DRAP do partido ou
da coligação é fundamento suficiente para indeferir as pedidos de
registro a ele vinculados, inviabilizando que as todos candidatos
possam disputar a pleito.
Portanto, a consequência da fraude a cota de genera deve ser a
cassação de todos as candidatos vinculados ao DRAP,
independentemente de prova da sua participação, ciência ou
anuência."

7. Não se discute, portanto, que, evidenciada a fraude, todas
as candidaturas vinculadas ao DRAP invalidado são também invalidadas. No
entanto, isso não significa que todos as candidatos registrados devam compor
a polo passivo da acao de investigação judicial eleitoral ou açao de
impugnacão de mandato eletivo como litisconsortes passivos necessários.
8. Isso porque as suplentes nao suportam efeito idêntico ao
dos eleitos em decorréncia da invalidacao do DRAP. Enquanto as eleitos
sofrem, diretamente, a cassacão de seus diplomas ou mandatos, as não
eleitos apenas perdern a posicao de suplência, que é mera expectativa de
direito. Por isso, ainda que secundariamente atingidos pela invalidaçäo do
DRAP e podendo figurar na acao coma litisconsortes facultativos, a presenca
dos suplentes não 6 indispensável para a viabilidade da acao.
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9. A distincao e relevante porque, considerando que os efeitos
são totalmente idOnticos para eleitos e suplentes, a situacao seria de
Iitisconsôrcio unitário. E, nesse caso, observado a art. 115 do CPC 4 , seria nula
a decisão nos feitos em que a cassacão fosse proferida sem ntegracao dos
suplentes ao contraditOrio.
10. Mas nao é a que ocarre, uma vez que, tratando-se de
efeito secundário, é admissIvel que este decorra da denominada "eficàcia
natural da sentenca". Segundo Liebman, "a sentenca produz normalmente
efeitos também para as terceiros, mas corn intensidade menor que para as
pa rtes " 5 e, desse modo, não ha obrigatoriedade de que pessoas apenas
reflexamente atingidas integrern o feito. A Unica ressalva a se fazer quanto a
teoria é que, em funcao da tipicidade das acOes eleitorais e do marco
decadencial que impede a perpetuacão do interesse de agir no âmbito do
Direito Eleitoral, as suplentes não dispoem de acao para questionar
nd ividualmente a alcance da decisão.
11. 0 que podem fazer, sem dUvida, e pleitear sua inclusão
como assistentes na própria acao de impugnacao de mandato eletivo (AIME)
ou acao de investigacao judicial eleitoral (AIJE) em que for discutida a fraude a
cota de genera. Contudo, a tendência tern sido que as suplentes busquem ser
exciuldos dessas acOes, quando citados como réus. E isso, certamente,
decorre da incorreta presuncao de que, caso deixern de figurar no polo
passiva, não poderão suportar qualquer efeito negativo da decisão. Por isso, é
oportuno assinalar a equivoco desse raciocInlo e evitar que, tanto neste como
em outros casos, novarnente a terna do litisconsOrcio venha a ser invocado
para obstar a prosseguimento de acOes plenamente viáveis sob a ótica do
direito processual eleitoral.
12. Desse modo, considero que tem razão o agravante
também quanto a desnecessidade de que as suplentes integrem a polo
passiva da AWE ou AIME fundada em fraude a cota de genera.

Art. 115. A sentenca de mérito, quando proferida sem a integracao do contraditôrio, sera:
I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relacao a todos que deveriam ter integrado o processo
II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados,
LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentenca. Traducâo de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. 3. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 150.
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13. Pelo exposto, divirjo do entendimento expresso pelo
Ministro Relator, Jorge Mussi, e dou provimento ao agravo interno para prover
o recurso especial e determinar o retorno dos autos ao TER/MT.
14. Ecomovoto.

ESCLARECIMENTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Na
verdade, Vossa Excelência defende que as suplentes não são litisconsortes
passivos necessários e, consequentemente, ou não necessariamente
consequenternente, mas defende também que a litisconsorte nao é unitário na
medida em que a solucao produziria efeitos diversos entre titulares e
suplentes. Seria isso?
0 SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO: E urn
perderia o cargo e a outro tern urna mera expectativa que poderia jamais se
CO fl5

urn a r.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Sim.

Vossa Excelência, então, dando provirnento ao agravo, já dá provirnento ao
recurso especial para afastar a decadência, porque a decadência,
naturalmente, foi pronunciada diante do entendirnento da necessidade da
citacao de todos as suplentes. Seria isso?
0 SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO: Exato.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente):
Determina a retorno a origem para que o Tribunal Regional Eleitoral do Mato
Grosso prassiga no julgamento coma entender de direito - seria issa.

PEDIDO DE VISTA

0 SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhora Presidente,
eminentes pares, cumprimenta a tados novamente e, de modo especial, a
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nosso presidente eleito, Ministro Luis Roberto Barroso, que traz urn tema que
teve urna exposiçao sintética do voto par parte de Sua Exceléncia, e a sIntese
e sempre a produto de inteligências luminosas, mas eu you me demorar urn
pouquinho para explicitar algumas ponderacOes que tenho sabre esse tema,
uma vez que, de urn lado, também me move a dimensão finalIstica do
processo e não diferentemente do processo eleitoral; isso significa, portanto,
dar efetividade ao processo.
Por outro lado, a formacao da relacao jurIdica processual nao
pode, e nem é isso que a erninente Ministro vistor e a divergencia estão
propondo, mas, certamente, nao pode o debate sobre a formacao do
Iitisconsôrcio passivo necessário unitário, ou não, nao é uma mera
formalidade, e, sim, uma composicao que apareihe a controvérsia ou a lide
para uma decisão justa e equidosa corn todos aqueles que devarn
evidentemente al figurar.
A divergencia entre a relator e a divergencia - corn o perdão do
pleonasmo - me parece bern pasta. 0 erninente Ministro Jorge Mussi, ao votar
e, partanta, neganda provimenta ao agrava, ele está mantendo a decisão do
Tribunal Regional Eleitoral no sentido de compreender que todos as
integrantes do DRAP - vale dizer, todos as integrantes da chapa proporcional
- precisam, imperativarnente, comparecer no polo passivo da relacao jurIdica,
por isso se formam urn litisconsOrcio passivo, não apenas necessária, rnas,
nessa hipôtese, necessária e unitária.
De outra parte, a divergência, que a erninente Ministro Barroso
traz, leva ern conta esta ideia, segundo a qual a posicao juridica dos suplentes
naa importam efeito idénticos, se houver a invalidaçao do DRAP. E, portanto,
ha desnecessidade da integracao do polo passivo par parte dos suplentes em
demandas coma essa - estarnas no ârnbito de uma AIJE (Acaa de
lnvestigacao Judicial Eleitoral) - para a devida farrnaçaa da relaçãa jurIdicoprocessual.
Ate aqui, Presidente e erninentes pares, e peca urn pouquinho
da vassa paciência porque a terna, pelo menos a mirn, me angustia no sentida
de dar a desenlace mais adequada que a esse Calegiada - par unanirnidade
ou par maioria coma se afigura ser nesse caso - encontre a dar.
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0 Ministro Relator, a Ministro Mussi, quando votou, fez
referência ao entendimento que se sagrou vencedor por rnaioria de votos no
Recurso Especial 193-92, no caso de Valenca do Piaui, quando ali nós
apreciamos a questao atinente a fraude a cota de genera. Naquele julgamento,
que restei vencido, sustentei a posicao em face da qual a responsabilizacao é
de indole subjetiva, vale dizer, a legitimacao ad causam é urna compreensao
juridico-materialdo processo, e identifico o componente do polo passivo
precisamente na medida em que a ele possa ser imputado urn ato, uma acao
ou urna omissão - não prevaleceu esse entendirnento, prevaleceu a
entendimento efetivamente do Ministro Jorge Mussi.
Agora, nao era, sem dUvida alguma, este a ponto nodal
daquele julgamento. Por que? Porque là foram trazidos a colacao todos os
integrantes do DRAP. Logo, a que là se assentou, na verdade, quanta ao
ponto especifico do discrImen entre suplentes e titulares do mandato eletivo,
esse discrimen precisamente là nao se fez presente, rnas estava no pano de
fundo do voto vencedor e, evidentemente, corn a rninha divergência naquela
oportunidade.
Alérn disso, portanto, a Ministro Relator, o Ministro Mussi,
assirn não entendeu. Ele entendeu que aquele julgamento já vinha nessa
esteira. E jà vinha também na esteira do precedente no Recurso Especial
Eleitoral 843-56, da relatoria do erninente Ministro João Otàvio Noronha, que
reconhece - cito entre aspas a que està no voto do Ministro Mussi:
"a obrigatoriedade e a litisconsórcio passivo nas acôes de
investigaçao judicial eleitoral que apontem a prática de abuso do
poder politico, as quais devem ser propostas contra os candidatos
beneficiados e também contra os agentes püblicos envolvidos nos
fatos ou nas omissöes a serem apurados".
A verdade é que precisamas, segurarnente, estabelecer urn
norte para que essas demandas tenham inIcio, meio e firn. E isto corresponde
a dizer que, do ponto de vista pragrnàtico e também do ponto de vista da
dogmática processual eleitoral, tenho rnuita dificuldade em acompanhar o
ponto de vista, a voto do eminente Ministro Relator, ate porque, no caso de
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Valenca do Piaui, jà apresentei, embora esse nao fosse o ponto nodal, mas
aquelas questoes là dialogavam corn essa perspectiva e, portanto, là jà divergi,
embora me quedei vencido.
Neste momento, nós temos, Presidente, duas percepcOes
objetivas que estão em polos opostos: a do eminente Ministro Relator, que
responde a pergunta "Todos os componentes do DRAP devem,
necessariamente, figurar no polo passivo, pci que serão uniformemente
atingidos pela decisao?" 0 relator responde "sim".
C voto-vista divergente do Ministro Barroso responde "não".
São duas percepcOes objetivas que levam em conta, objetivamente, a
presenca no DRAP e a necessidade ou não da presenca no polo passivo da
relacao jurIdico-processual, agregando-se al o argumento da decisão uniforme,
porque, como sabemos, o litisconsôrcio necessàrio não implica
necessariamente - corn perdão do pleonasmo - unitariedade. Podem estar
todos, devem estar todos, será dal necessàrio, mas se a decisão não afetar
todos, simetricamente, teremos urn litisconsôrcio necessàrio e não unitàrio.
o que se sustenta aqui, portanto, e este debate. E, no pano de
fundo, a efetividade da resposta jurisdicional. Esses debates se prolongam e
quase se eternizam para que encontrernos urn caminho para solver essas
questOes. Essas são eleicOes de 2016.
Alérn da preocupacão quanto ao passado - portanto, eleiçoes
já transcorridas -, nos estamos corn eleiçOes de 2020 batendo a porta. E,
como já disse a nossa Presidente, Ministra Rosa, e tarnbém o Ministro Luis
Roberto Barroso, as eleicOes de 2020 estão batendo a porta corn várias
interrogacoes na mao. Mas, de qualquer maneira, estarnos nos aproxirnando
do perlodo eleitoral.
E, por isso, Senhora Presidente, embora desde logo, e
Senhores Ministros e, especialrnente, o Senhor Ministro Luis Roberto Barroso,
que traz o voto divergente, não obstante a emergéncia da questão e não
obstante eu assentar desde logo que não subscrevo o voto do eminente
Ministro Relator, por outro lado, para ser coerente corn o voto que proferi no
caso de Valenca, preciso efetivarnente exarninar esse discrImen e verificar se
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o retorno a origem deve se dar, em meu rnodo de ver, tal como sugere 0 voto
do eminente Ministro Luis Roberto Barroso.
Por isso, como ha uma referenda ao caso de Valenca do Piaui
e a fim de confortar meihor a minha compreensão, eu gostaria de pedir Iicenca
a divergOncia e aos eminentes pares e pedir vista do processo.
0 SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO: Dos dois,
ce rio?
0 SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Dos dois,
exatarnente. Obrigado, Ministro Barroso.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Vossa
Excelência está votando na ordem, inclusive, não está antecipando o pedido
de vista, corn todo o direito, o fez no seu momento e imagino que todos
aguardem o pedido de vista.

E isso, Senhores Ministros? Porque é urn tema,

realmente, de grande relevo.
0 SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Eu peco desculpas,
Presidente, por ter me estendido na justificativa do pedido de vista, mas achei
que a colegialidade me impunha, depois de urn debate tao alongado, de tantos
precedentes e do substancioso voto do Ministro Barroso e já da minha
divergência que ja assento corn o relator, eu precisava localizar o ponto
especIfico, em face do qual estou pedindo vista - e essa vista nao será a
prazo, Presidente, devolverei o mais breve possIvel.
A SEN HORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Perfeito,
Ministro Fachin.
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EXTRATO DA ATA

AgR-REspe n° 684-80.2016.6.11.0055/MT. Relator: Ministro
Jorge Mussi. Agravante: Ministérlo PUblico Eleitoral. Agravados: Joelson
Fernandes do Amaral e outros (Advogados: José Antonio Rosa - OAB:
5493/MT e outros). Agravadas: Selma Moreira da Costa Gorgete e outras
(Advogados: Ronimârcio Naves - OAB: 6228/MT e outros).
Decisäo: Apôs o voto-vista do Ministro Luis Roberto Barroso,
divergindo do relator, dando provimento ao agravo regimental para prover o
recurso e determinar o retorno dos autos ao TRE-MT, pediu vista o Ministro
Edson Fachin.
Composiçao: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luis
Roberto Barroso, Edson Fachin, Og Fernandes, Luis Felipe Salomao, Tarcisio
Vieira de Carvaiho Neto e Sergio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Goes.

SESSAO DE 14.5.2020.
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VOTO-VI STA

0 SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhor Presidente,
trata-se de recurso especial eleitoral no qual a divergência de compreensOes
colacionada ao debate se verticaliza quanto a necessidade de formacao de
litisconsórcio passivo necessário, entre todos as integrantes de uma chapa
proporcional, nas AçOes de Investigacão Judicial Eleitoral ajuizadas ao
argumento de fraude a cota de genero prevista no art. 10, § 30, da Lei n°
9.504/97.
0 e. Mm. Relator defendeu a entendimento que se sagrou
vencedor, por maioria de votos, no juigamento do Recurso Especial n° 193-92,
de Valenca do Piaui, no sentido de reiterar a jurisprudência desta Corte
Superior para as eleicOes de 2016 de que, em sede de Acao de lnvestigacao
Judicial Eleitoral (AIJE), a citacao deveria se dar não apenas dos candidatos
beneficiados corn a prática do ilicito, coma tambérn dos autores da conduta
que se busca sancionar.
A seu turno, a divergência inaugurada pelo e. Mm. Luis
Roberto Barroso apresenta compreensão de que, em sintese:
Näo se discute, portanto, que evidenciada a fraude, todas as
candidaturas vinculadas ao DRAP invalidado são tambOm
inva/idadas. No entanto, isso nao significa que todos os candidatos
registrados devam compor a polo passivo da acao de investigação
judicial eleitoral ou ação de impugnacão de mandato eletivo como
litisconsortes passivos necessários.
Isso porque os suplentes nao suportam efeito idéntico ao dos eleitos
em decorrência da invalidação do DRAP. Enquanto os eleitos
sofrem, diretamente, a cassacão de seus diplomas ou mandatos, as
não eleitos apenas perdem a posicão de sup/ëncia, que e mera
expectativa de direito. Por isso, ainda que secundariamente atingidos
pela invalidacão do DRAP e podendo figurar na acao como
litisconsortes facu/tativos, a presenca dos sup/entes nao e
indispensáve/ para a viabi/idade da acão.
A distincão O relevante porque, a se considerar que as efeitos são
tota/mente idOnticos para eleitos e suplentes, a situacão seria do
litisconsOrcio unitário. E, nesse caso, observado a art. 115 do CPC,
seria nula a decisão nos feitos em que a cassação fosse pro ferida
sem integracao dos sup/en tes ao contra ditOrio.
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Desse modo, considero que tern razão o agravante tambérn quanto a
desnecessidade que os sup/entes integrem o polo passivo da AIJE
ou A/ME fundada em fraude a cota de gênero."

em apertada sintese, a divergência que se instaurou na
persecucão da solucao para a demanda.
Revisitel a acôrdão proferido no julgamento do recurso especial
eleitoral n° 192-93/PI e, de fato, a questao da inclusão de todos as integrantes
do DRAP no polo passivo da demanda, là, nao foi discutida porque desde o
ajuizamento todos os entào candidatos foram elencados como investigados.
Debateu-se, apenas, eventual necessidade de formacao do
litisconsOrcio passivo necessário em relacao aos dirigentes partidàrios e, na
ocasião, restei isoladamente vencido ao entender que, se demonstrada
conduta desse agente na prática da fraude, deveria ele ser Incluido na
demanda.
Par tim, concluiu este Tribunal Superior Eleitoral, que o
julgamento de procedência da acao de investigação judicial eleitoral produziria
a sancao de cassacao de diplomas e mandatos de todos as integrantes do
DRAP sem, ainda, prejuIzo de eventuais sancOes de inelegibilidade aplicadas
aos responsáveis diretos pela fraude.
Desde então, em respeito ao principio da colegialidade, tenho
votado de forma harmOnica ao que decidido par esta Carte Superior no
precedente mencionado sem, contudo, vincular-me a ideia de existência de
litisconsôrcio passivo necessàrio entre todos os integrantes do DRAP, uma vez
que a questao nao fol objeto de discussão.
Assente-se, por cautela, que a maioria do Colegiado do
Tribunal Superior Eleitoral assentou a compreensão, ainda que sem mencao
expressa ao nome do instituto juridico, da existOncia de litisconsOrcio passivo

unitário entre todos as integrantes do DRAP, ao menos em relaçao a cassacaa
de seus diplomas ou mandatos, e em segundo nIvel, da imposicäo de
inelegibilidade a todos as que se envolveram diretamente na prática de ato
fraudulento.
Repisa que meu voto divergente se quedou isoladamente
vencido no julgamento do REspe 193-92Nalenca do Piaui e, portanto,
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incumbia-me a observância da decisão tomada pela maioria dos votos deste
Tribunal, em estrito prestiglo ao princIpio da colegialidade.
Contudo, a divergência inaugurada pelo e. Min. Luis Roberto
Barroso, que integrou a corrente majoritária no leading case sobre a matéria,
tern o condão de inaugurar debate quanto ao tema do critério da necessidade
na cornposicao de litisconsôrcio passivo necessàrio nas demandas que
analisam a ocorréncia de fraude na formacao do DRAP.
A verticalizacao deste tema é de relevo porque, em meu
entender, a composicao do polo passivo da demanda condiciona e lirnita a
atividade judicante do Estado-Juiz, notadarnente a Iuz das garantias
constitucionais do devido processo legal, do contraditôrio e da ampla defesa,
todas erigidas a condicao de cláusulas pétreas de nossa RepUblica.
Em acréscirno, deve-se sopesar o princIpio da seguranca
jurIdica como elemento-chave na composicäo dessa racionalidade.
Anote-se que ate o julgarnento do REspe 243-42 não existia
manifestacao deste Tribunal Superior quanto a admissibilidade de AWE cujo
objeto fosse a prética de fraude, em tese, no Demonstrativo de Regularidade
dos Atos Partidários - DRAP, importando em violacao ao art. 10, § 30, da Lei
n° 9.504/97. A publicacão dessa decisão ocorreu no DJE - Diário de justica
eletrönico, Tomo 196, Data 11/10/2016, PAgina 65-66.
Em segundo momento, deve-se sopesar que o precedente
deste Tribunal Superior firmado no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n°
843-56, Rel. Mm. João Otávio de Noronha, vigente a partir das eleicOes de
2016, trata da formacao de litisconsOrcio passivo necessário e funda-se na
garantia da ampla defesa e do contraditôrio dos beneficiados por condutas de
terceiros.
Observe-se a distincao, corn o perdão do pleonasmo,
necesséria: o precedente mencionado importa no reconhecimento de
litisconsôrcio passivo necessário, mas nao toca na questao do critério unitário
das chapas proporcionais.
Nesse ponto, salienta-se que apenas em razão do julgamento
do REspe 193-92 de Valenca do Piaui foi que este Tribunal Superior emitiu,
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pela primeira vez, decisão de mérito que produziu efeitos iguais - sob o prisma
da cassacao de diplomas ou mandatos - suficientes a permitir a compreensão
da existência de litisconsOrcio passivo unitário no caso de chapas
proporcionais, as quais se imputa a prática de fraude ao art. 100, § 30, da Lei
das EleiçOes.
Ou seja, somente no ano de 2019 se firmou a compreensão,
majoritària, que confirrnou a possibilidade de ajuizamento de AWE para aferir
eventual fraude em DRAP corn a fixacao de sancOes para todos os integrantes
da chapa proporcional ali representada.
Ate aquele moniento havia latitude hermenêutica suficiente
para se debater e desvelar cenários distintos nos quais apenas uma parcela
dos componentes da chapa proporcional seriam punidos, sendo discerniveis,
ainda, distintos critérios para a fixacao do discrimen a ser utilizado para tanto.
Diante desse cenário revela-se, a rneu sentir, inadmissivel
projetar retrospectivamente a certeza juridica, majoritária relembre-se, sabre a
necessidade de formacao de litisconsôrcio passivo unitArio na presente
espécie de demanda para servir coma baliza critica para a conhecimento de
acOes propostas num cenário de aridez de certezas e riqueza de
questionarnentos.
Cedendo a forca epistêmica dessa realidade fática e aderindo
ao diálogo proposto pela divergOncia, propOe-se o afastarnento da exigência
de formacao de litisconsOrcio passivo necessário para as AWES propostas por
fraude ao art. 10, § 30, da Lei das EleicOes, referentes ao pleito de 2016, em
razão da inexistência de certeza juridica minima que pudesse informar a
conduta do autor quando do rompimento da inércia do Poder Judiciário.
Prossigo, inclusive corn a renovacao das minhas vOnias a
todos que acompanham a precedente de Valenca do Piaui, a defender que a
caso concreto deve ser analisado a Iuz da teoria da distribuição do Onus da
prova e da teoria da assercao.
Sob o ponto de vista da teoria da asserção (teoria del/a
prospettazione), cuja presenca entre nOs deriva da obra de Enrico Tulio
Liebman, a presenca dos pressupostos processuais - outrora denominados
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condiçOes da acao - e aferida pelo magistrado quando da análise da petição
inicial.
Ainda que se respeite a peculiaridade do direito eleitoral que
atribul ao ajuizamento da AWE a natureza decadencial em razão do advento da
diplomacao dos eleitos, a natureza da consequëncia não modifica a obrigaçao
do rnagistrado quando da análise da peticao inicial.
Dentro dessa latitude hermenêutica, incumbe ao magistrado
aquilatar a possibilidade teOrica de responsabilizar as pessoas elencadas no
polo passivo da demanda pelas condutas fraudulentas e, se a resposta for
positiva, determinar a citacao.
No ponto, renovo a divergência que apresentei quando do
julgamento do REspe no 193-92/PI.
Relembro que a posicão majoritária defende que, em razão da
natureza unitária do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários DRAP, dos elementos necessários para sua constituiçao e da funcao que
desempenha uniforme e unitariamente em todos os registros de candidatura a
ele atrelados, haveria a necessidade de que todos as integrantes do DRAP
estejam elencados no polo passivo da demanda.
Contudo, e com vënias a todos as que adotam essa
compreensäo, essa inferência revela uma percepcão objetiva das eventuais
responsabilidades de todos os agentes envolvidos na formacao da chapa
proporcional cujo DRAP está sob escrutinio, posicao que se contrapOe a
inflexão do ordenamento juridico pátrio de adotar, coma regra gera!, no âmbito
das relacoes privadas, como e a caso, a responsabilidade subjetiva.
PropOe-se, para a caso concreto e aqueles que Ihe forem
analogos, a aplicacao da teoria da assercao, segundo a qual incumbe a parte
autora ajuizar a demanda contra as pessoas que, em seu entender e conforme
as fatos que Ihe estão disponiveis naquele momenta, em tese praticaram a
conduta fraudulenta, formulando pedido especIfico de imposicãa das sançOes
previstas em lei.
De outro vértice, em relacao a compreensäo inaugurada pela
divergencia, a criteria de discrimen 6 a resultado das eleiçOes, distinguindo as
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integrantes da chapa proporcional em razão de seu sucesso nas urnas, e não
em relacao ao conjunto de atos praticados na formacao do DRAP. Ao meu
sentir, dever-se-ia aquilatar a responsabilidade subjetiva pela violacao a lei
suficiente e necessária para consubstanciar a fraude autorizadora do
julgamento de procedência desse especIfico tipo de Acao de lnvestigacão
Judicial Eleitoral.
Por extensão, defende-se que somente seria possIvel a
exigéncia da formacao dessa espécie de litisconsôrcio passivo unitário para as
eleiçOes ocorridas apos a formacao de compreensao, majoritária, pela Corte
Superior Eleitoral.
Resta endereçar, par fim, questäo tangenciada na conduçao
desse tertio et medium iter, e que exige maior verticalizacão, referente a uma
revisitacao da compreensão jurisprudencial do TSE quanto a relacao existente
entre as critérios de unitariedade e necessariedade na formacao do
litisconsôrcio passivo necessário em acOes de investigacao judicial eleitoral e a
sua extensão para as hipóteses previstas taxativamente no art. 22, inciso XIV,
da LC 64/90 e para a hipôtese admitida jurisprudencialmente em razão de
violaçao ao art. 10, § 3°, da Lei das EleicOes.
Esse debate, de indisputével necessidade e premência, enseja
merguiho profundo para aquilatar distincOes féticas e juridicas com a objetivo
de aprimarar a compreensão sabre a tema. Em razão dessas exigências
hermenêuticas, e dos contornos atIpicos do presente feito, cumpre anotar a
renovacão oportuna desse debate.
Ante todo a exposta, e renovando minhas vénias a todos que
adotam compreensão distinta, voto par acompanhar a divergência, por
fundamentação independente e distinta, para dar pravimento ao agrava
regimental e rejeitar a ocorréncia da decadência por inobservéncia do
Iitisconsórcio passiva necessàrio, determinando a retarno do feito a arigem
para que seja analisada sob a óptica da tearia da asserção.
Ressalta-se que esse entendimento se aplica as acOes de
investigacãa judicial eleitoral propastas cam fundamento em violacao aa art.
10, § 3 1 , da Lei das EleicOes, referentes aos pleitos de 2016 e 2018, anotandose a necessidade de revisitação do tema litisconsOrcio, de forma verticalizada,
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nas acOes de investigacao judicial eleitoral versadas em razão de atos de
abuso de poder de autoridade, econômico ou uso indevido dos meios de
comunicacao.
E como voto.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO: Presidente, Vossa
Excelência salientou muito bem a distincao entre direito adquirido, direito
submetido a termo, ambos tendo a protecao legal, e simples expectativa de
dire to
Os suplentes tern uma expectativa, mas nao tern direito
integrado ao patrimônio. Nern mesmo que se considere direito submetido a
termo, que nao afasta o exercIcio em si.
Crelo que a solucao preconizada por Vossa Excelência é a que
se coaduna corn a Lei de lntroducao ao Côdigo Civil, corn o Codigo Civil e
tambérn corn a Codigo Eleitoral. Ou seja, se deveria realrnente ter citado como
litisconsortes passivos as eleitos pela chapa glosada, mas flO os suplentes
em si.
Creio que a provimento preconizado no voto de Vossa
Exceléncia e no sentido de voltar-se ao Regional para que aqueles eleitos
sejam citados coma litisconsortes passivos.
Eu concluo de idêntica forma, ou seja, no sentido do
provimenta parcial do recurso. Não comungo corn a entendirnento de que
também todos as suplentes, em uma ordem sucessiva, tern que ser,
necessariarnente, citados para a causa.
Acompanho Vossa Exceléncia.
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VOTO

0 SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhor Presidente,
trata-se, na origem, de duas AIJEs que buscavam apurar fraude a cota de
genero.
0 Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em ambas as
acaes, reconheceu nulidade por falta da citacao de todos os candidatos
registrados pela legenda e, considerando o encerrarnento do prazo
decadencial para a propositura da Acao de lnvestigacão Judicial Eleitoral
(AIJE), reconheceu ter ocorrido a decadência.
Dessa forma, as açOes foram extintas corn julgamento de
mérito.
0 relator originario, Ministro Jorge Mussi, negou
rrionocraticamente provimento aos recursos especiais, na linha do que
decidido pelo TRE/MT, tendo apresentado voto no sentido da rnanutenção do
acórdão regional.
Na sessão do dia 22.10.2019, 0 Ministro Luis Roberto Barroso
pediu vista antecipada.
Apôs, apresentou voto-vista em que, ern surna, defende que a
acao eleitoral deve seguir, porquanto as eleitos e suplentes não vão sofrer a
niesma consequência em caso de procedOncia das AIJEs.
Destacou que nao se está diante de urn caso de litisconsôrcio
passivo unitário, situacao que poderia levar a extincao da acao.
No que rnais interessa, assevera Sua Excelência:
7. Não se discute, portanto, que evidenciada a fraude, todas as
candidaturas vinculadas ao DRAP invalidado são tanibém
invalidadas. No entanto, isso não significa que todos as candidatos
registrados devam compor o polo passivo da ação de investigação
judicial eleitoral ou ação de impugnação de mandato eletivo coma
litisconsortes passivos necessários.
8. Isso porque as suplentes não suportam efeito idéntico ao dos
eleitos em decorrência da invalidacão do DRAP. Enquanto as eleitos
sofrem, diretamente, a cassaçãa de seus diplomas ou mandatas, as
nâo eleitos apenas perdem a posição de suplência, que 6 mera
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expectativa de direito. Par isso, ainda que secundariamente atingidos
pela invalidação do DRAP e podendo figurar na ação como
litisconsortes facultativos, a presença dos suplentes nao é
indispensável para a viabilidade da ação.
9. A distinção e relevante porque, a se considerar que as efeitos são
totalmente idénticos para eleitos e suplentes, a situação seria de
litisconsOrcio unitário. E, nesse caso, observado a art. 115 do GPO1,
seria nula a decisão nos feitos em que a cassação fosse proferida
sem integracão dos suplentes ao contraditôrio.
10. Mas não e o que ocorre, uma vez que, tratando-se de efeito
secundário, e admissivel que este decorra da denominada "eficácia
natural da sentença". Segundo Liebman "a sentença produz
normalmente efeitos tambérn para as terceiros, mas corn intensidade
menor que para as partes" 6 e, desse modo, não ha obrigatoriedade
que pessoas apenas reflexamente atingidas integrem a feito. A ünica
ressalva a se fazer quanta a teoria e que, em funcão da tipicidade
das acöes eleitorais e do marco decadencial que impede a
perpetuacao do interesse de agir no âmbito do Direito Eleitoral, as
suplentes não dispöern de ação para questionar individualmente a
alcance da decisão.
11. 0 que podern fazer, sem düvida, e pleitear sua inclusão como
assistentes na própria ação de impugnacão de mandato eletivo
(AIME) ou AWE em que for discutida a fraude a cota de genera.
Contudo, a tendência tern sido que as suplentes busquem ser
excluldos dessas açôes, quando citados como réus. E isso,
certamente, decorre da incorreta presuncão de que, caso deixem de
figurar no polo passivo, não poderão suportar qualquer efeito
negativo da decisão. Por isso, e oportuno assinalar o equIvoco desse
raciocInio e evitar que, tanto neste como em outros casos,
navamente a terna do litisconsórcio venha a ser invocado para obstar
o prosseguimento de açöes plenamente viáveis sob a ôtica do direito
processual eleitoral.
12. Desse modo, considero que tem razão a agravante também
quanta a desnecessidade que as suplentes integrem a polo passiva
da AWE ou AIME fundada em fraude a cota de genera.
13. Pelo exposto, divirjo do entendimento expresso pelo Ministro
Relator, Jorge Mussi e dou pravimento ao agravo interno para prover
a recurso especial e determinar o retorno dos autos ao TRE-MT.

PropOs o provimento dos agravos internos para, provendo
tambOm os recursos especiais, devolver os autos a origem para que as açOes
ten ham seu curso regular.
Na sessão do dia 16.5.2020, a Ministro Luis Edson Fachin
pediu vista antecipada.

6

LIEBMAN, Enrico Tuliio. Eficácia e autoridade da sentenca. Traducao de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. 3. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 150.
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Sua Excelência apresenta nesta assentada voto no sentido de
acompanhar a divergência inaugurada pelo Ministro Luis Roberto Barroso. No
que é essencial, transcrevo:
Ante todo a exposto, e renovando minhas vênias a todos que adotam
compreensäo distinta, voto par acompanhar a divergência, por
fundamentação independente e distinta, para dar provimento ao
agravo regimental e rejeitar a ocorréncia da decadéncia par
inobservância do litiscansOrcia passivo necessário, determinando 0
retorno do feito a origem para que seja analisado sob o óptica
da teoria da asserção.
Ressalta-se que esse entendimento se aplica as açöes de
investigação judicial eleitaral propastas corn fundamento em violação
ao art. 10 1 , § 30 da Lei das Eleiçöes, referentes aos pleitos de 2016
e 2018, anatando-se a necessidade de revisitação do tema
litisconsôrcio, de forma verticalizada, nas açöes de investigaçãa
judicial eleitoral versadas em razão de atos de abuso de poder de
autaridade, econômica ou usa indevido dos meios de comunicação.

E o breve relatôrio, passo a votar.
0 ponto nodal destes autos é saber se haveria litisconsOrcio
passivo necessário entre todos agueles gue se lancaram candidatos par
determinada legenda ou coliqacao, nos casos de fraude a cota de qênero,
para Os processos referentes ao pleito de 2016.
A resposta a essa questao perpassa pelo estudo da evoluçao a
respeito do litisconsôrcio passivo necessário no âmbito do Tribunal Superior
Eleitoral, especialmente do precedente fixado no REspe n o 193-92/PI, de
relatoria do Ministro Jorge Mussi, e, coma trazido pelo Ministro Luis Roberto
Barroso, as novas disposicOes trazidas pelo Codigo de Processo Civil/2015, no
tocante ao tratamento dispensado ao litisconsórcio passivo necessário.
Rememoro que a TSE tinha uma visão restrita a respeito da
composiçäo do polo passivo nas acOes eleitorais.
A melhor traducao para essa afirmacao é que, ate o pleito de
2006, a TSE admitia que as acOes que visavam a cassar as eleitos a chefia do
Executivo fossem intentadas apenas contra a cabeca de chapa.
Os vices e suplentes eram admitidos coma litisconsortes
apenas facultativamente, sob a principio de que estavam em situacao de
dependência em relacao ao titular.
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A época, a jurisprudência reconhecia que a situacao do vice
era de litisconsorte unitário facultativo.
Esse entendimento seguiu firme ate o julgamento do RCED no
703/SC, caso "Luiz Henrique da Silveira", julgado em 21.2.2008.
A partir de então, o TSE reconheceu que Os suplentes e Os
vices detinham, além de interesse, direito próprio a ser defendido nessas
acoes, sem o qual estas não poderiam ter curso.
A jurisprudência continuou a evoluir e, posteriormente, em
representacao por conduta vedada referente as eleicOes de 2010, proposta em
desfavor de chapa eleita para a cargo de governador e vice do Estado de
Roraima, RO no 1696-771RR, relator o Ministro Arnaldo Versiani, a TSE
ampliou novamente o rol daqueles que deveriam necessariamente participar do
no
9.504/1997.
polo passivo das representacOes fundadas na Lei
Näo apenas Os eleitos deveriam integrá-lo, mas todos aqueles
que contribuiram para a realizacao do ato ilIcito em apuracao.
Eis a ementa do RO no 1696-77/RR:
Representacäo. Conduta vedada. Litisconsórcio passivo necessário
o agente pUblico, tido como responsável pela prática da conduta
vedada, e litisconsorte passivo necessário em representacão
proposta contra as eventuais beneficiários.
Não requerida a citaçäo de litisconsorte passivo necessário ate a
data da diplomação - data final para a propositura de representacão
par conduta vedada -, deve o processo ser julgado extinto, em
virtude da decadéncia.
Recursos ordinários do Governador e do Vice-Governador providos e
recurso do PSOB julgado prejudicado.
(RO n° 1696-77/RR, rel. Min. Arnaldo Versiani, juigado em
29.11.2011, We de 6.2.2012)
Dessa forma, na hipôtese de agente pUblico não candidato
deixar de ser elencado no polo passivo de uma representação que apurasse,
no
9.504/1997,
par exemplo, qualquer das condutas listadas no art. 73 da Lei
resultaria, uma vez ultrapassado a prazo decadencial da acäo, a extincao da
representacao, a despeito de se ter todos as elementos suficientes para a
cassaçäo do eleito.
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Em poucas linhas, pode-se dizer que esse entendirnento
visava a permitir que a agente pUblico nao candidato, responsável pela
conduta vedada, pudesse vir a Juizo defender seu ato e, em caso de
insucesso, também seria possIvel puni-o na forma da lei.
Nas eleicOes de 2016, esse entendimento fixado para as
representacOes corn base na Lei das EIeicOes foi estendido as AIJEs, previstas
no art. 22, XIV, da Lei Complernentar n° 64/1990.
0 leading case em que se fixou a tese fol formado nos autos
do REspe n° 843-56, redator para a acórdäo Ministro Henrique Neves da Silva.
Nesse precedente, assentou-se que as acOes ancoradas no
art. 22, XIV, da LC n° 64/1990 deveriam trazer no polo passivo todos os
eventuais agentes püblicos que participaram da conduta ilIcita.
Pontuo que, ao ingressar nesta Corte e me debrucar no estudo
desse tema, tive certa reserva quanta ao entendimento.
Não me pareceu uma solucao excelente extinguir urna acao
eleitoral e, par consequência, deixar alguem exercer ilegitimarnente a mandato
apenas porque não seria possIvel cominar pena de inelegibilidade e/ou multa a
alguém que naa concorreu ao pleito e que teria contribuldo para a prática do
ilIcita eleitoral em apuraçao.
A persecucao da Justiça Eleitoral, par mais ôbvio que possa
parecer, tern par interesse primário aqueles que buscam, de maneira bernsucedida ou nao, a mandato eletivo.
Em outras palavras, não e condicaa sine qua non de nossa
jurisdicao (v.g.) a servidor pUblico Improbo que atua em desvio de funcao em
favor de determinada candidatura.
Para esses, a Justica camum e as acOes de improbidade e
criminais sempre me pareceram, a seu mada, mais adequadas.
Alérn disso, a Justica Eleitaral, par anos a fia, decidiu pela
cassaçãa de rnandatos nas rnais variadas esferas, sern que jarnais tenham
prasperada recursas ou discursos no sentida de que essas decisOes teriam
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violado os direitos constitucionalmente garantidos, mormente, o sagrado direito
de defesa.
Par obediOncia ao principio da seguranca juridica e em
respeito ao Colegiado deste Tribunal, apliquei sistematicamente a orientação
jurisprudencial fixada.
Em smntese, a quadro estabelecido neste Tribunal Superior,
inclusive para as eleicOes de 2016, é que as acOes ordinárias (AIJEs e
RepresentacOes) gue pudessem levar a cassaçäo de mandatos teriam de ter,
em seu polo passivo, além dos mandatârios beneficiários, todos agueles gue
contribuiram para a prática do ilicito eleitoral, sob pena de, identificada sua
ausência, em momenta posterior ao prazo para sua propositura, ser extinta par
decadência.
Então, veio a julgamento nesta Carte o REspe n° 193-92/PI, de
relatoria do Ministro Jorge Mussi, em que se discutia a apuracao de fraude a
cota de genero.
Apesar de haver precedente que autorize seu processamento
par meio de AIJE, fixado nos autos do REspe n° 243-42/PI, de relatoria do
Ministro Henrique Neves da Silva, seria a primeira vez que o Plenârio do TSE
julgaria a mérito das condutas que levaram na origem ao reconhecimento de
fraude a cota de gênero.
No voto que proferi naquela assentada, tentei alertar que
estávamos diante de uma AWE atipica que, par suas peculiaridades,
necessitava de uma análise customizada, inclusive quanta a aplicacao ou não
dos institutos ordinariamente aplicaveis as condenaçOes em AIJE.
Defendi, no voto que ficou parcialmente vencido, que a
especificidade da apuracaa nào permitia, par exemplo, a cassação de todos
aqueles que participaram da coligacao. 0 benefIcio era diverso dos ilicitos
ordinariamente apurados par meio de AIJE.
Transcrevo, no ponto, pequena parte das observaçOes que fiz
naquele julgamento:
Tenho firme convicçäo de que, se urn candidato, eleito ou näo, tern
conhecimento, anui e/ou, de qualquer forma, adere 6 fraude, sua
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candidatura e/ou mandato devem ser cassados por esta Justiça
especializada.
Lado outro, quando nao ha anuência ou participação na fraude,
entendo que a situacão jurIdica não deve ser alterada e que seu
mandato, por consequência, deve permanecer intacto, vsto que o
mero beneficio de participar da Iegenda/coligacão não tern relação
corn o dispositivo que regula a AIJE.
Reitero gue, na hipôtese de adotarmos, para a apuracão de fraude, o
entendimento ordinariamente prescrito para a AIJE, gue dispensa o
conhecimento, a anuência e a participacão do suposto beneficiário,
estariamos decretando o instituto da responsabilizacão obetiva sem
gue houvesse previsão em lei.
Em sIntese, a responsabilizacão do beneficiário, nos casos de
a p uracão de fraude em AIJE, demanda a Iiqacão concreta do
candidato corn o ilicito, não sendo possivel gue haja a presuncão de
seu conhecimento, dada a substancial diferenca guanto a natureza
do beneficlo obtido.
(REspe n° 193-92/PI, rel. Mm. Jorge Mussi, julgado em 17.9.2019,
We de 4.10.2019 - grifos acrescidos)

A douta maioria, entretanto, posicionou-se no sentido de que
seria aplicável àguele caso as institutos da AIJE sem nenhum temperamento.
Considerou, dessa forma, que todos aqueles que participaram
da coligacao impugnada eram beneficiários e, nessa posicao, deveriam ser
cassados.
0 Tribunal, a meu sentir, afastou gualguer especificidade
daguela AIJE gue a diferenciasse das acOes de investigacão ordinariamente
enfrentadas par esta Carte.
No tocante ao IitisconsOrcio passiva necessário entre todos as
beneficiários, questao central a solucao do caso destes autos, de fato, é de se
reconhecer que não houve o enfrentamento direto do tema nos autos do
REspe no 193-92/PI.
Entretanto, a ponto fol ferido indiretamente guando se analisou
a papel dos diriqentes partidários e as efeitos de sua não inteqracão no polo
passivo daguela ação.
Os recorrentes naqueles autos buscavam expressamente a
decretacao da decadência, porquanto as dirigentes partidários näo figuraram
coma investigados.
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Apesar de nenhum dos votos proferidos ter dito que a sua
ausOncia, caso tivessem participado da fraude, levaria ao reconhecimento da
decadOncia, a guestao foi, sem düvida nenhuma, discutida a luz dessa
compreensao.
Isso porque, não fosse assim, ter-se-ia assentado que a
questão trazida pelos recorrentes nao teria impacto algum na viabilidade da
acao.
Nenhum dos votos assentou tal tese.
Some-se a esse fato, corn as devidas vênias do Ministro Luis
Roberto Barroso e daqueles que venham a acompanhá-lo, que a corrente
maloritária refutou gualguer especificidade a AWE gue apure fraude a cota de
gO nero.7
TambOm reforca essa compreensão o fato de que no ãmbito
deste Tribunal Superior, monocraticarnente, vem sendo extintas açoes
eleitorais que apuravam fraude a cota de gOnero, inclusive formuladas por
melo de Açao de Irnpugnaçao de Mandato Eletivo (AIME) em razão da nao
observância do litisconsárcio passivo necessário entre todos aqueles que
concorreram pela legenda ou coligacao. Nesse sentido, cito: REspe no 1457/MA, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11.2.2020, We de 19.2.2020;
REspe no 11-05/MA, de minha relatoria, julgado em 10.2.2020, We de
12.2.2020; e REspe no 2-11/ES, rel. Mm. Sérgio Banhos, julgado em
7.10.2019, We de 9.10.2019.
Considero, dessa forma, ao menos para as eleicOes de 2016,
gue todos os gue participaram da legend a/coligacão devem ser indicados no
polo passivo da AIJE, porguanto nos termos do w ulgamento do REspe no 19392/PI são beneficiários da fraude.
Permito-me, em razao da relevância do tema, tecer algumas
consideraçOes a respeito da tese trazida corn o brilhantismo habitual pelo
Ministro Luis Roberto Barroso em seu voto-vista, que traz importante reflexão a

' Reforça essa compreensao o fato de que, monocraticamente, o entendimento da necessidade do litisconsOrcio
passivo necessário vem sendo estendido por parte dos Ministros desta Corte, inclusive, para casos em que a fraude é
apurada por meio de Acao de lnipugnacão de Mandato Eletivo (AIME), Nesse sentido, cito: REspe n° 14-57/MA, rel.
Mm. Edson Fachin, julgado em 11.2.2020, REspe n° 11-05/MA, de minha relatoria, julgado em 10.2.2020; e REspe n°
2-11/ES, rel. Mm. Sergio Banhos, julgado em 7.10.2019.
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respeito da situacao jurIdica dos detentores de mandato eletivo e de seus
suplentes, nessas AIJEs em que se apura fraude a cota de genera.
Adianto que tenho entendimento em parte coincidente e em
parte divergente da visao trazida pelo Ministro Luis Roberto Barroso.
Como Sua Excelência, entendo gue a art. 115, I e II, do
CPC/2015 8 tern aplicacao na Justica Eleitoral e suas disposiçöes devern servir
de regra gera1 9 na análise de alegacão de nulidade concernente a forrnacão do
polo passivo das acOes eleitorais.
Na verdade, estou convencido de que a aplicaçao do
dispositivo é especialmente Util para as processos da Justica Eleitoral. Isso
porque, conforme tive a oportunidade de assentar anteriormente neste voto,
corrige a concepçäo de que as acoes eleitorais sornente seräo viáveis se se
e?encarem no polo passivo todos aqueles que eventualrnente tenharn
corroborado corn a prática do lilcito.
Reitero que a jurisdiçao eleitoral jarnais poderia encontrar
ôbice, considerados as bens juridicos a que se presta a defender, em razão de
nulidade sern previsao expressa no ordenarnento jurIdico.
Nesse sentido, a nova redacao do art. 115, I e II, do CPC/2015,
não deixa dUvidas a esse respeita.
No ponta, cito trecho do voto proferida pela Ministro Luiz Fux,
quando Presidente desta Carte, a respeito da aplicaçao do citado artigo ao
processo eleitoral.
Afirrnou Sua Excelência corn a proficiOncia que lhe é habitual:
Coma se nao bastasse, acresco que a consequência da não
citacâo de eventuais responsáveis pela prática de ilicitos para a
composicäo do polo passivo em açôes eleitorais nas quals o
resultado pode ser diverso, em relação aos potenclais
imputados, resume-se a impossibilidade de que os efeitos da
sentenca os alcancem, em virtude da impossibilidade de que se
submetam a autoridade da res iudicata (COSTA, Adriano Soares
da. lnstituiçöes de Direito Eleitoral. Teoria da inelegibilidade. Direito
Processual Eleitaral. 10. ed. Bela Horizonte: Forum, 2016, p. 389). E
8

Art. 115. A sentenca de mérito, quando proferida sem a integracäo do contraditOrio, sera:
- nula, se a decisão deveria ser uniforme em reiacao a todos que deveriam ter integrado o processo
Ii - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.
Esciarecerel, mais a frente em meu voto, situacão excepcional que não autoriza a aplicacão desse dispositivo.
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cristalina, nesse caminho, a solução determinada pelo art. 115 do
novo Codigo de Processo Civil.
A propósito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
ensinam que:
No atual regime legal, ha diferença para os efeitos da
sentenca proferida em processo no qual o iitisconsórcio
necessãrio nao fol integralizado. Tratando-se de
iitisconsOrcio necessário-simpies, isto é, de formaçao
obrigatoria determinada por lei, onde a sentenca nao
precisa ser dada de maneira uniforme para todos Os
litisconsortes, a sentenca e válida e eficaz para as partes,
isto é, para os que participaram do processo, mas ineficaz
para os terceiros, aqueles que poderiam ter sido
litisconsortes necessârios-simpies, mas nâo foram.
Quando se tratar de não integracão de litisconsórciounitârio, isto e, de formacão obrigatOria determinada pela
relacao juridica, onde todos os litisconsortes devem
receber o mesmo tratamento no piano do direito material,
vale dizer, cuja sentenca deverá ser uniforme para todos
Os litisconsortes necessários-unitârios, essa sentenca é
nula, nos termos do CPC, art. 115.
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil anotado. 16. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2016, P. 575-576).
Na especie, afigura-se Obvio, em meu sentir, que os agentes
apontados como responsáveis pela defesa e os atores beneficiados
possivelmente teriam sortes diferentes no desfecho do processo,
sobretudo quando se percebe que a atividade de autorização para a
execução das emendas parlamentares era, na praxis da Assembleia
Legislativa de Sergipe, eminentemente ordinatória e protocolar.
Assim, considerando que, em uma anélise puramente hipotética e
abstrata, não se pode descartar, de piano, uma possIvel exclusão da
responsabilidade do Presidente e do Primeiro Secretário da Alese
quanto aos eventos em tela, segue-se a conclusão de que a relaçao
jurIdica discutida em juIzo e de caráter cindivel, a que afasta a
existéncia de IitisconsOrcio unitário e, via de consequência, a
presença de uma mandatária união entre agentes e beneficiário no
campo passivo da angulacão processual. Isso porque, na forma do
art. 114 da Iegislacão civil adjetiva, o Iitisconsórcio necessário
somente acontece como resultado da imposição de lei (no caso,
inexistente) ou em decorrência de aspectos intrinsecos a relação
juridica controvertida, tendo ficado demonstrado que, in casu, esses
aspectos certamente não se apresentam.
Nessa direcâo, José Jairo Comes opina que nas representacôes
contra condutas vedadas é "certamente conveniente que 0
agente püblico e o candidato beneficiado ocupem o polo
passivo do mesmo processo, pois isso permite a otimizaçâo do
debate acerca daquela conduta". Nada obstante, destaca que
essa percepcao nao faz corn que se afigure "necessãrio ou
imprescindivel [ ... ] que a Justica Eleitoral conheça e julgue
adequadamente os fatos tao so em relacão ao candidato
beneficiado", simplesrnente porque o litisconsOrcio, nesses
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casos, é do tipo "facultativo simples" (GOMES, José Jairo. Direito
Eleitoral. 14. ed. São Paulo: Gen, 2018, p. 883). (grifos acrescidos)

Destaco, por oportuno, que a corrente vencedora, defendida
corn brilhantismo pelo Ministro Tarcisio Vieira de Carvaiho Neto, foi no sentido
de agasalhar a nulidade em razão da auséncia de citacao de litisconsorte
passivo necessário, apesar da novel redacao dada pelo art.

115, I e II, do

CPC/2015. Eis a ementa:
ELEIçOE5 2014. RECURSOS ORDINARIOS E AGRAVOS DE
INSTRUMENTO. APREcIAçA0 CONJUNTA. VOTO UNICO.
REPRESENTAçAO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, § 10, DA LEI No
9.504/97. SUBVENçAO SOCIAL. EMENDAS PARLAMENTARES.
PROCEDENCIA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. MATERIA
PRELIMINAR DA DEFESA: NULIDADE PROCESSUAL. AUSENCIA
DE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO. DECADENCIA.
RECONHECIMENTO. ExTINcA0 COM REsOLucAO DO MERITO
DE CADA UM DOS FEITOS. PROVIMENTO.
1. Ab initio, impöe-se o provimento dos agravos de instrumento para
destrancamento dos correspondentes recursos especiais, os quais
devem ser recebidos na via ordinária (corn reautuação dos
respectivos autos), haja vista as peculiaridades que autorizam a
aplicaçao do princIpio da fungibilidade recursal.

2. A conduta apontada como vedada, nos termos do art. 73, § 10,
da Lei n° 9.504/97, decorre, in casu, de ato administrativo de
natureza complexa, no qual distintos agentes politicos, cada qual
delimitado por sua competéncia funcional, sernpre exercida corn
autonomia, ex vi do regimento interno da casa legislativa,
manifestarn isoladamente a sua vontade para, assim, somando-as,
alcançar perfectibilidade no cam pa formal e material.
3. Os agentes pUblicos, dotados de autonomia, cujas manifestaçöes
se revelam essencials a validade e a concretude do ato complexo
são, via de regra, corresponsáveis pela essência da conduta que
dele emerge (inquinada, ainda que em tese, de vedada). Nessa
perspectiva, nas representacöes do art. 73 da Lei n° 9.504/97,
devem figurar, ao lado do beneficiário, no polo passivo, como
litisconsortes necessários.
4. 0 não chamamento desses atores, a tempo e modo, acarreta a
nulidade dos atos decisOrios e inviabiliza, se ultrapassado a prazo
decadencial (in casu, aquele estabelecido pelo legislador no art. 73,
§ 12, da Lei das Eleiçoes), a regularizacão (ou repeticão) processual,
desaguando, corn supedâneo no art. 487, II, do CPC, na extinção do
feito corn resolução de mérito.
5. Provimento dos agravos e dos recursos ordinários. Preliminar de
nulidade processual acolhida. Decadência reconhecida. Extinção de
todos os feitos corn resolução de mérito.
(RO n° 1269-84/SE, rel. Mm. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
julgado em, DJe de 19.9.2018)
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Assinalo que, apesar do entendimento da maloria, minha
compreensao se alinha a corrente vencida de entäo.
Dessa forma, entendo que a nova redacao do art. 115, I e II, do
CPC/2015 tern aplicacao plena aos processos desta Justica especializada, fato
que impede a extincao daquelas açOes que nao elencaram eventuals agentes
iniplicados corn o ato ilicito.
A nulidade advinda do Iitisconsôrcio passivo necessArio deve
ser limitada aos casos em que ele for unitário, ou seja, engloba, em regra,
apenas

Os

eleitos.
Essae a parte de rneu voto gue e coincidente corn a do voto

do Ministro Luis Roberto Barroso.
Aquestao do Iitisconsórcio necessârio em AWE sobre cotas foi
decidida no REspe n° 193-92/PI, que negou qualquer especificidade a essa
acão.
Dessa forma, qualquer entendimento que mude essa premissa
deve ter aplicacao prospectiva, apenas para os processos das eleicoes de
2018 em diante.
Penso de modo distinto de Sua Exceléncia, corn renovadas
vênias, relativamente a fixacao da tese de que näo ha Iitisconsôrcio passivo
unitário entre eleitos e suplentes quando estiver em processamento AWE que
apure fraude a cota de gênero.
Isso porque entendo que a "AIJE ordinária" e a AWE por
violação a cota de género tém diferencas relevantes.
Nas AIJEs comuns, como fiz questão de destacar no inIcio do
meu voto, eventuais agentes püblicos não citados não terão repercussão
negativa na sua esfera de direitos; ao contràrio, uma vez que não foram
citados, não poderao ter contra si qualquer decreto condenatório desfavorável.
Mais importante: na hipôtese de terem figurado no polo passivo
de uma acao eleitoral, jamais receberiam a pena de cassação de seus
mandatos ou de indeferimento de seus registros, justamente por não terem
concorrido no pleito.
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As penas seriam limitadas a inelegibilidade e ou multa.
Logo, nos exatos termos do art. 115, I e II, do CPC/2015,
mesmo que se considere que são litisconsortes passivos necessârios, não 0
seräo de forma unitária, fato que, além de tornar a condenaçao ineficaz em
relacao a eles, nao implica nulidade alguma para os demais réus na acao.
Por outro ado, na AWE de cotas, teremos situacao
sensivelmente diversa. Todos aqueles que se candidataram pela legenda ou
coligacao sofreräo consequOncias diretas na hipôtese de procedência dessas
acOes.
A despeito de o eleito perder seu mandato e o suplente apenas
a expectativa de exercO-lo, materialmente, todos terão seus votos anulados,
porguanto todos se beneficiaram da fraude a cota de qênero.
Em outras palavras, a decisão desta Justiça especializada de
procedéncia da AWE guando se discute violação a cota de qOnero,
substancialmente, impacta todos da mesma forma.
Logo, não ha como não reconhecer que todos

Os

beneficiários,

ou seja, todos aqueles que participaram da legenda ou coligacao, devem
compor o polo passivo da AIJE que apura fraude a cota de genero, uma vez
que a acao decretará a nulidade de todos os votos dados a todos os
candidatos registrados.
Em sintese, apesar de reconhecer a aplicacao do art. 115 do
CPC/2015 como regra geral para as acOes eleitorais, nao considero possivel
faz6-lo para a AWE que apure fraude a cota de genero, fato que, por si 56,
também impede que subscreva o voto divergente nessa parte.
Por todas essas razöes, acompanho o relator e nego

provimento aos agravos internos, mantendo, por consequência, o acOrdão
regional que reconheceu a decadência das acOes e extinguiu os feitos corn
julgamento de mérito.
E como voto.
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F
ESCLARECIMENTO

0 SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO: Presidente,
apenas para ficar bern esclarecido: o provimento da corrente, ate aqui,
rnajoritária é no sentido de serern citados aqueles eleitos, flãO OS suplentes,
não e?
0 SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO
(presidente): Exatamente.
0 SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO: Está bern.

'1.11_I]

0 SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Erninente Presidente, Senhores julgadores, o caso é muito
interessante, como Vossa Excelência acabou de pontuar, já ha três variaçOes
de votos, não e?
0 Ministro Mussi e o Ministro Og assentando a decadOncia, a
partir da necessidade do IitisconsOrcio necessário, englobando os suplentes;
Vossa Excelência, Presidente, e a Ministro Marco Aurélio, na linha de que não
ha IitisconsOrcio, porque 'o suplente teria mera expectativa de direito"; e 0
Ministro Edson Fachin, acompanhando na conclusão dessa segunda corrente,
mas, por fundamentacão autenticarnente diversa, perfilha a tese de que, em
norne da teoria da assercao, e de se rejeitar a decadência e se determinar a
retorno dos autos a origern, para afericao das condutas individualizadas,
inclusive dos suplentes, diante da lei e não diante do resultado das eleicOes.
0 SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO
(presidente): Ministro Tarcisio, perdão interrompê-lo. SO urn breve comentário.
A minha posicao e penso que a do Ministro Marco Auréllo tarnbém 6 a de que

AgR-REspe n° 684-80.2016.6.11.0055/MT

41

não ha litisconsôrcio necessário; o suplente, em querendo, pode integrar a lide.
E, portanto, urn Iitisconsôrcio facultativo.
Obrigado.
0 SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALH0
NETO: Perfeito. Essas eram as minhas anotaçOes tambérn. Eu me permitiria
ainda adicionar duas dificuldades, que são contextuais: a primeira é que nós
estamos no Ultimo ano desses mandatos. E interessante termos essa
percepçao, porque esses mandatos podern se perder justarnente nessa
caminhada processual a origem e, segundo, nós estamos em meio a
pandemia e a depender do resultado deste julgamento, nós substituiriamos, de
novo, toda a cârnara municipal, para entronizarjustamente as pessoas que se
elegeram, mercê da fraude a cota de gênero. Entao, são dificuldades
adicionais que não podem escapar também a nossa percepcão.
0 meu voto especIfico, em resumo, para não consumir tempo
demasiado: eu estou acompanhando Vossa Excelência, Presidente, mas
também corn variacão de fundamento. E e urna variacão de fundamento
distinta da variacao do Ministro Fachin, para facilitar, ainda, a composição do
resultado final.
Eu penso, Senhor Presidente, corn todo respeito as
compreensOes diversas, e eu penso isso de hA muito, ate na seara académica,
a partir inclusive da percepcao da situacao dos vice-prefeitos como sujeitos de
direito e não objeto de direito, que os suplentes não tern mera expectativa. Eu
tenho uma certa dificuldade em aderir a essa teoria, porque os suplentes são
detentores de diplomas, inclusive tern, a meu sentir, direito subjetivo a bater As
portas da Justica Eleitoral, como nOs estamos inclusive verificando naquele
caso recente de infidelidade partidAria.
Por outro lado, me parece que a tese que me convence mais é
uma tese de natureza puramente processual. Eu leio no art. 17 do Codigo de
Processo Civil algo que se continha, salvo engano, no art. 2 0 do CPC de 1973,
que é na linha das condicOes da acão, de que para postular em juIzo tern que
ter interesse e legitimidade, e o interesse desdobrado aqui na necessidade e
na utilidade. Parece-me que, nesse caso especifico, considerada essa matéria
especifica, como bern difurcado no voto magistral do Ministro Og Fernandes,
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me parece que não ha utilidade na participacão dos suplentes, por conta das
teses que são perfilhadas.
Aqui, faltaria o segundo elemento, porque a queda do DRAP
causa, sim, o desmoronarnento de toda a chapa. Mas não ha espaco para uma
tese individualizada, a ser empunhada pelos suplentes, que justifique a sua
participacão ab initio na relacao processual, que, deveras, eles podern integral
- como disse muito bern Vossa Excelência, inclusive fazendo ressalva no inicio
de meu voto - como assistentes simples, se assim pretenderem.
Eu tive a mesma preocupacão do Ministro Og e fui ler o art.
115 do Codigo de Processo Civil, que é também interessantIssimo no trato
dessa matéria. E o art. 115 diz que "A sentenca de mérito, quando proferida
sem a integracao do contraditôrio será: (II) ineficaz, nos outros casos, apenas
para os que não foram citados."
Esse dispositivo - o 115, II -, a meu ver, também não socorre
os suplentes por duas razOes, muito aligeiradas: a primeira é que eu tenho
defendido que ele não pode ser importado para a seara eleitoral, porque ele se
ressente daquele requisito da compatibilidade sistêmica. E ha alguns excertos
doutrinários jé desenvolvidos nessa linha, corn todo respeito as compreensöes
diversas que eu sei existirem inclusive entre os colegas do Tribunal; e,
segundo - e aqui e o que me parece mais decisivo - haveria urn paradoxo
absolutamente inusitado: a chapa toda cairia, corn excecao dos suplentes,
porque, em relaçao a eles, essa sentenca, esse provimento jurisdicional seria
ineficaz.
Então, Senhor Presidente, pedindo vênia, inclusive pela
verborragia, em conclusão, o rneu voto acompanha o de Vossa Excelência e 0
do Ministro Marco Aurélio, mas por urn fundarnento distinto, corno o fez o
Ministro Fachin. 0 do Ministro Fachin é distinto ainda em relaçao ao meu,
porque eu nego essa condicao da acao aos suplentes, justarnente pela falta de
interesse de agir, porquanto ausente, na espécie, a utilidade do provimento
u ri Sd ci on a I.
E corno voto, Presidente.
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VOTO

0 SENHOR MINISTRO SERGIO BANHOS: Senhor
Presidente, conforme bern exposto pelo Ministro Luis Roberto Barroso, discutese o acerto da decisao regional quanto ao reconhecirnento da decadência e a
consequente extincão de demanda eleitoral, ao fundamento que o polo passivo
deveria ter sido integrado por todos os candidatos vinculados ao Dernonstrativo
de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP), em litisconsôrcio passivo
necessãrio.
Nao obstante os substanciosos fundarnentos expostos no voto
divergente ora proferido, tenho a rnesrna cornpreensão adotada pelo relator,
Ministro Jorge Mussi.
No caso, a causa petendi se refere ao reconhecimento de
fraude no preenchirnento de quota de genero, ilicito que, se reconhecido, pode
afetar a higidez da própria habilitacao do partido ou da coligaçao para
participar do pleito, corn a invalidacao posterior do Dernonstrativo de
Regularidade dos Atos Partidários (DRAP), da qual sucederia, nos terrnos do
paragrafo ünico do art. 47 da Res.-TSE 23.455, "o prejuIzo dos pedidos de
registros de candidatura a ele vinculados, inclusive aqueles já deferidos".

Em outros termos, a questão a ser solvida pelo rnagistrado
consiste no eventual reconhecimento da obtencao do registro do partido ou da
coligacao mediante ato fraudulento, o que e incindIvel em relacão a todos os
integrantes da chapa, titulares ou suplentes, uma vez que todos concorreram,
em maior ou menor grau, para a obtencao do quociente partidário, urn dos
elernentos determinantes para a definicao do nUmero de cadeiras e da ordem
de suplência.
Vale dizer que, no julgamento do paradigmâtico REspe 193-92,
tambérn de relatoria do Mm. Jorge Mussi, ultirnado em 17.9.2019, prevaleceu a
ôtica preconizada pelo erninente relator, corn o suporte da sempre ilustrada
rnaioria, no sentido de que, urna vez evidenciada a fraude, fica cornprometido
todo o conjunto de candidaturas vinculado ao DRAP tido coma viciado.
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Apesar da extensa discussão a respeito de eventual mitigaçao
dos efeitos do reconhecimento do ilIcito, o colegiado rejeitou a proposta mais
restritiva e assentou que, "caracterizada a fraude e, por conseguinte,
comprometida a disputa, nâo so requer, para fim do perda do diploma do todos
Os

candidatos beneficiários quo corn puserarn as co/igaçOes, prova inconteste

de sua participaçao ou anuOncia, aspecto subjetivo que se revela
irnprescindIvel apenas para impor a eles inelegibi/idade para e/eiçOes futuras".
Também ficou expressamente decidido que

"0

registro das

candidaturas fraudulentas possibi/itou major nümero de homens na disputa,
cuja soma de votos, por sua vez, contabjljzou-se para as respectivas a/ian cas,
cu/minando em quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Codigc
E/eitoral), que puderam então registrar e eleger mais candidatos".
Assentou-se, de mais a mais, que "o cIrculo vicioso nao se
afasta corn a g/osa apenas parcial,

p0/s

a negativa dos registros apOs a data

do pleito implica o aproveitarnento dos votos em favor das legendas (art. 175,
§ 30 e 40, do COdigo Eleitoral), evjdenciando-se, mais uma vez, o
inquestionáve/ benefIcio auferido corn a fraude".
Por fim, o entendimento acerca do caráter horizontal da
cassacao, sem nenhuma mitigacao, foi tao contundente que nem mesmo as
niandatários do genero sub-representado (no contexto atual, as candidatas do
sexo feminino) foram poupados. Assim se registrou: "Embora o objetivo prático
do art. 10, § 31, da Lei 9.504/97 seja incentivar a presença fern jnina na polItica,
a cota do 30% e do genero. Manter o registro apenas das candidatas tambérn
afrontaria a norma, em sentjdo contrário ao que usualmente ocorre".
Portanto, parece-me clara que a douta corrente majoritâria
entendeu que a causa de pedir de acOes deste jaez compreende o exame de
relacao jurIdica incindIvel, formada entre o partido ou a coligacao, cujo registro
se alega conspurcado pela fraude, e todos as candidatos, titulares ou
suplentes, cujo deferimento do registro de candidatura teria sido viabilizada
pelo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) inquinado
pelo ilIcito.
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A paftr dessa delimitaçao dos efeitos da fraude no
preenchimento da quota de género, a decisão a ser dada nessas hipOteses
afeta, de maneira uniforme, toda a lista de candidatos, sejam eles titulares ou
suplentes.
Interpretacao diversa levaria ao paradoxo da cassacao dos
mandatos dos litisconsortes citados (titulares), corn base em relaçao jurIdica
tida por viciada, concomitante a preservacao do mandato dos litisconsortes
não citados (suplentes), ainda que os respectivos registros de candidatura
somente ten ham sido possiveis a partir dessa mesma relacao juridica.
Tampouco merece acoihida a argumentação no sentido de que
os suplentes seriam meros terceiros afetados pela decisão judicial, detentores
somente de expectativa de direito.
Isso porque os suplentes também recebem diploma (art. 215
do Côdigo Eleitoral), cuja desconstituicao e objeto da Acao de Impugnacao de
Mandato Eletivo, providência somente viável se reconhecida a natureza
fraudulenta de urn dos aspectos essenciais que unem partido/coligacao e
(todos) os seus candidatos.
Ademais, caso se cogite que os suplentes possam ser
afetados por eventual decisão condenatôria, penso que aqui não hA falar em
mero efeito reflexo, como naquelas hipOteses em que se evidencia simples
interesse de fato quanto A assunçao efetiva do mandato.
Isso porque, sem figurar no polo passivo da acao eleitoral, por
certo hA de se reconhecer ofensa ao devido processo legal, ao contraditOrio e
a ampla defesa, diante de equiparaçao de urn sujeito de direitos a mero objeto,
coma já externara a Ministro Cezar Peluso no debate dessa matéria, ao
preteritamente tratar do litisconsôrcio do prefeito e do vice-prefeito.
Em hipóteses similares - nas quais hA necessidade decorrente
da unitariedade -, esta Carte já assentou que "a existOncia de IitisconsOrcio

necessário - quando, por disposicão de lei ou pela natureza da relação
jurIdica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as
partes - conduz a citacao dos que possam ser a/can çados pelo
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pronunciamento judicial" (RCED 703, rel. Mm. José Delgado, red. para a
acOrdão Mm. Marco Aurélio, DJ de 24.3.2008).
E, ainda que aqui não se cuide de chapa rnajoritária unitária e
indivisIvel, nos termos do art. 91 do COdigo Eleitoral, extraem-se,
inequivocamente, consequencias jurIdicas diretas aos candidatos não eleitos,
porquanto, caso cassados todos as integrantes da chapa proporcional (em
medida judicial manifestarnente inédita no âmbito da Justica Eleitoral e agora
presumivelmente existente nesses casos de apuracao de fraude por quotas de
gOnero), resultará na invalidacao dos respectivos votos por eles auferidos
(mesmo na condicao de suplëncia), e, ainda, Ihes seräo subtraIdas as
posiçOes numa ordem de votacão nominal (em beneficia de candidatos de
outros partidos e coligacOes).
Assim, uma vez não integrada a lide pelo litisconsorte
necessário ate o prazo decadencial, a hipôtese é de extincao do feito corn
resoluçao do mérito, conclusão corretarnente assentada pelo Tribunal a quo.
Nessa linha, cito julgados desta Code:

AcAO DE IMPUGNA cÁO A MANDATO - LITISCONSORCIO NATUREZA - PRAZO DE DECADENCIA. NAS ELE/coEs EM
GERAL, 0 VOTO ATRIBUIDO AO CANDIDATO BENEF/C/A,
AUTOMATICAMENTE, 0 VICE QUE COM ELE COMPOE A
CHAPA. EVOCADO NA AcAo DE IMPUGNA cÁO AO MANDATO PARAGRAFO 10 DO ARTIGO 14 DA coNsTlTulcAo FEDERAL VICIO CAPAZ DE CONTAMINAR OS VOTOS ATRIBUIDOS A
CHAPA, IMPOE-SE A OBSERVANCIA DO L/T/SCONSORCIO
NECESSARIO UNITARIO, DEVENDO A AcAO, DIR/GIDA CONTRA
AMBOS OS MANDATOS, ESTAR AJUIZADA NO PRAZO
DECADENC/AL DE QU/NZE DIAS. LITISCONSORCIO
NECESSAR/O UN/TARIO - C/TA cÁO DOS LITISCONSORTES ATuA cÁO DE ORGAO INVEST/DO DO OFICIO JUD/CANTE DECADENCIA - 0 QUE PREVISTO NO PARAGRAFO UN/CO DO
ART/GO 47 DO COD/GO DE PROCESSO CIVIL DETERMINA cÁO NO SENT/DO DE 0 AUTOR VIR A PROMO VER
A C/TA cÁO DE TODOS OS LITISCONSORTES NECESSARIOS PRESSUPOE NAO ESTEJA CONSUMADA A DECADENCIA.
DEIXANDO 0 AUTOR PARA AJUIZAR A AcAO NO ULTIMO DIA
DO PRAZO FIXADO, 0 FAZENDO DE MODO INCOMPLETO,
DESCABE A PRO VIDENCIA, NO QUE JUNGIDA A UTILIDADE. 0
PRECEITO NAO TEM 0 CONDAO DE RESSUSCITAR PRAZO
DECADENCIAL JA CONSUMADO.
(AgR-AIME 14.979, rel. Mm. Marco Aurélio, DJ de 26.5.1995.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AcAO DE ,'MPuGNA cÁo DE
MANDATO ELETIVO - L/TISCONSORCIO NECESSARIO
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UNITARIO. NA AcAO DE IMPUGNAçAO DE MANDATO ELET/VO,
A C/TA çAO DO LIT/SCONSORTE NECESSAR/O HA QUE SER
FE/TA NO PRAZO DECADENCIAL DE QU/NZE DIAS A CONTAR
DA DIPLOMA çAO (ART. 14, PARAGRAFO 10 DA coNsTITu/çAo
FEDERAL).
AGRAVO A QUE SE NEGA PRO V/MEN TO.
(Al 2.095, rel. Mm. Eduardo Alckmin, DJ de 17.3.2000.)
RECURSO ESPECIAL. AcAo DE IMPUGNAçAO DE MANDATO
ELET/VO. LITISCONSORC/O. DECADENCIA. HIPOTESE.
Sc os VICIOS arrolados como fundamentos de fato da açao de
impugnacão de mandado eletivo contaminam os votos atribuldos a
chapa, deverá a acâo, dirigida contra ambos os mandatos, estar
ajuizada no prazo decadencial de quinze dias.
Precedentes.
Recurso especial não conhecido
(REspe 15.658, rel. Min. Mauricio Con-6a, DJ de 25.8.2000.)

Por fim e embora as dois casos ora em julgamento se refiram a
AIJEs, já de antemão registre-se que a circunstância de se tratar de Acao de
lnvestigacao Judicial Eleitoral ou de Acao de lmpugnacao de Mandato Eletivo é
neutra para a aplicacao do entendimento acima.
Primeiro porque, no julgamento do REspe 243-42, de relatoria
do Mm. Henrique Neves da Silva, ocorrido em 16.8.2016, este Tribunal
Superior acabou por estabelecer certa comutatividade entre as acOes
supracitadas, ao menos no que tange a possibilidade de alegacao de fraude no
preenchimento da quota do percentual de género.
Na oportunidade, a colegiado registrou: "E possivel verificar,
por meio da acao de investigacäo judicial eleitoral, se o partido politico
efetivamente respeita a normalidade das eleiçoes prevista no ordenamento
juridico - tanto no momento do registro como no curso das cam panhas
eleitorais, no que tange a efetiva observância da regra prevista no art. 10, §

30,

da Lei das Eleiçoes - ou se ha o Ian çamento de candidaturas apenas para que
se preencha, em fraude a lei, o nümero mm/mo de vagas previsto para cada
gOnero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas". F6-lo mesmo a
rningua de previsão legal expressa no art. 22 da Lei Complementar 64/90, de
rnodo a indicar que os legitimados poderiam alcançar as mesmos resultados
independentemente da açaa ajuizada (AIJE ou AIME).
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Além desse motivo, repita-se: tanto na Acäo de Impugnaçao de
Mandato Eletivo quanto na Acao de Investigacao Judicial Eleitoral, a cassacao
dos mandatos somente e possivel a partir do reconhecimento do caráter
fraudulento do vinculo jurIdico que une partidos e candidatos, elo que decorre
da subordinaçao entre a Documento de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) e as registros de candidatura.
Seja qual for a acao manejada, o exame empreendido pelo
magistrado será o mesmo para todos as sujeitos da relacao juridica de direito
material, o que compreende as ag rem iaçOes/coligacoes e as candidatos
diplomados, titulares ou suplentes.
Em suma: entendo que, se fomos rigorosos no sancionamento
e assentamos o caráter uniforme dos efeitos da decisão em relacao a todos as
integrantes da coligacao proporcional, no meu entender esse se torna mais

urn motiva para nao mitigarmas a questao processual e darmos prevalëncia as
garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditOrio aos
suplentes, dadas as nefastas consequOncias envolvidas.
Pelo exposto e rogando respeitosas vénias a divergéncia,

acompanho o eminente relator a fim de negar provimento aos agravos
regimentals interpostos pelo Ministérlo Püblico no ãmbito dos REspes
684-80 e 685-65.
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EXTRATO DA ATA

AgR-REspe no 684-80.2016.6.11.0055/MT. Relator originário:
Ministro Jorge Mussi. Redator para o acárdão: Ministro Luis Roberto Barroso.
Agravante: Ministério PUblico Eleitoral. Agravados: Joelson Fernandes do
Amaral e outros (Advogados: José Antonio Rosa - OAB: 5493/MT e outros).
Agravadas: Selma Moreira da Costa Gorgete e outras (Advogados: Ronimàrcio
Naves - OAB: 6228/MT e outros).
Decisão: 0 Tribunal, por rnaioria, deu provirnento aos agravos
regimentals, para prover o recurso e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, vencidos os Ministros Jorge Mussi,
Og Fernandes e Sérgio Banhos, nos termos do voto do Ministro Luis Roberto
Barroso, que redigira o acárdão. Votararn corn o Ministro Luis Roberto Barroso
os Ministros Edson Fachin (corn diferenca apenas de fundamentacao), Marco
Aurélio e Tarcisio Vieira de Carvaiho Neto (corn diferenca apenas de
fundamentacao).
Composicao: Ministros Luis Roberto Barroso (presidente),
Edson Fachin, Marco Auréllo, Og Fernandes, Luis Felipe Salornão, Tarcisio
Vieira de Carvaiho Neto e Sergio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Renato Brill de Goes.

SESSAO DE 28.52020.*

Sem revisäo das notas de julgamento do Ministro Marco Auréllo.

