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ACÓRDÃO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 187-74.2016.6.11.0020 - CLASSE 32
- VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO
Relatora: Ministra Luciana Lóssio
Recorrentes: Coligação Pra Avançar e Melhorar e outro
Advogados: Ronimárcio Naves - OAB: 6228/MT e outros
Recorrido: Pery Taborelli da Silva Filho
Advogados: Ademar José Paula da Silva - OAB: 160681MT e outros

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO ESPECIAL. CARGO. PREFEITO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1°, 1, L, DA LC N° 64/90.
CONDENAÇÃO. DUAS AÇÕES. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
CUMULATIVAMENTE.
INOCORRÊNCIA.
DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PARTIDO COLIGADO.
LEGITIMIDADE ATIVA. CAPACIDADE PROCESSUAL
ISOLADA. AUSÊNCIA.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que a incidência do art. 10, 1, 1, da LC n° 64/90
pressupõe a existência cumulativa dos elementos
caracterizadores da causa de inelegibilidade preceituada
na referida norma, quais sejam a) decisão judicial
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado,
b) suspensão dos direitos políticos e c) ato doloso de
improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito.
Na espécie, a despeito de o candidato ter sido
condenado em duas ações de improbidade
administrativa, em nenhuma delas houve a cominação da
pena de suspensão dos direitos políticos, o que
impossibilita a incidência da cláusula de inelegibilidade
em questão.
A norma é cristalina ao exigir que os elementos
configuradores da inelegibilidade em comento estejam
presentes, necessariamente, em um mesmo processo, e
não em processos distintos, como ocorreu na hipótese
dos autos.
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O partido coligado não possui legitimidade ativa para
manejar, isoladamente, ação de impugnação registro de
candidatura, tampouco para interpor recurso, nos termos
da jurisprudência iterativa deste Tribunal Superior.
Precedentes.
Recurso desprovido, para manter o deferimento do
registro de candidatura.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso especial eleitoral para deferir o
registro de candidatura de Pery Taborelli da Silva Filho ao cargo de prefeito,
nos termos do voto da relatora.
Brasília, 30 de setembro de 2016.

MINISTRA LUCINA'LÓSSIO - RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA

MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor

Presidente, cuida-se de recurso eleitoral especial (fis. 355-380) interposto pela
Coligação Pra Avançar e Melhorar, bem como pelo Democratas (DEM), contra
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT) que não
conheceu do recurso do DEM e negou provimento ao recurso da coligação,
mantendo a sentença que julgou improcedente Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura (AIRC), ajuizada contra Pery Taborelli da Silva Filho,
com fundamento na causa de inelegibilidade capitulada no art. l, 1, 1, da LC
n° 64/90, deferindo-lhe o pedido de registro de candidatura ao cargo de
prefeito do Município de Várzea Grande/MT, nas eleições de 2016.
Eis a ementa do acórdão regional:
RECURSO ESPECIAL - ELEIÇÕES 2016 - REGISTRO DE
CANDIDATURA - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - CARGO - PREFEITO
- LEGITIMIDADE ATIVA - PARTIDO COLIGADO - AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE PROCESSUAL ISOLADA - ART. 6°, §§ 1° E 4° DA
LEI N° 9.504/97 - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA NA
CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1°, INCISO
1, ALÍNEA 'L' DA LC N° 64/90 - NECESSIDADE DE
PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO
DISPOSITIVO, CONJUNTAMENTE - INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - DESPROVIMENTO DO
RECURSO - DEFERIMENTO DO REGISTRO DO CANDIDATO
RECORRIDO - SENTENÇA MANTIDA. (FI. 341)

No presente recurso especial, os recorrentes sustentam,
preliminarmente, a legitimidade ativa do DEM para impugnar o presente
registro de candidatura.
Aduzem que a permanência do aludido partido no polo ativo da
demanda encontra amparo no art. 39 da Res.-TSE n° 23.455, no art. 31da LC
no 64/90, bem como na jurisprudência deste Tribunal Superior e dos Tribunais
Regionais Eleitorais do Amazonas e de Minas Gerais. Citam precedentes neste
ponto.
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No mérito, defendem a incidência da causa de inelegibilidade
preceituada no art. 1°, 1, 1, da LC n° 64/90, sob o argumento de que o candidato
recorrido fora condenado, mediante decisão colegiada, em duas ações de
improbidade administrativa, porquanto teria violado os princípios da
administração pública, ocasionando dano ao erário e enriquecimento ilícito.
Afirmam que, embora constem em processos distintos, os
requisitos legais para a caracterização da inelegibilidade em questão estariam
presentes quando conjugadas as duas condenações, devendo ser observados
sob o enfoque primordial da lei.
A esse respeito, argumentam que, ao revés do que entendeu a
Corte de origem, os dois acórdãos alusivos às mencionadas ações devem ser
analisados conjuntamente, sobretudo pelo fato de que a intenção do legislador
ao criar a Lei da Ficha Limpa foi justamente impedir a participação de agente
ímprobo na disputa de cargo eletivo, como é o caso do recorrido.
Indica divergência jurisprudencial.
Ao final, requerem o acolhimento da preliminar de legitimidade
ativa concorrente do Democratas - DEM e, no mérito, pugnam pelo
conhecimento e provimento do apelo, para reformar o acórdão recorrido, a fim
de que seja reconhecida a inelegibilidade do recorrido, a teor do art. 111 , 1, 1, da
LC n° 64/90.
Contrarrazões às fls. 381-395, nas quais o recorrido Pery
Tamborelli da Silva Filho defende a manutenção da ilegitimidade ativa do
Democratas assentada da decisão regional, porquanto os precedentes
indicados não guardam semelhança com a hipótese dos autos.
Quanto ao mérito, sustenta que a decisão regional sobre a não
incidência da causa de inelegibilidade em questão está em harmonia com o
posicionamento do Parquet e com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
motivo pelo qual deve ser mantida.
Sustenta que, embora tenha sido condenado em duas ações,
os requisitos da inelegibilidade prevista na referida norma não estavam
devidamente caracterizados em ambas. Na primeira, houve a condenação tão
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somente pela afronta aos princípios da administração pública, sem qualquer
menção a enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Já na segunda, não houve a
cominação da pena de suspensão dos direitos políticos, o que demonstra a
impossibilidade da aplicação da aludida sanção com lastro nesses processos.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo não conhecimento do
recurso (fls. 400-402).
É o relatório.

VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Senhor
Presidente, o recurso especial é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.
De início, anoto que não merece prosperar a alegada
legitimidade do Democratas para figurar no polo ativo da presente demanda.
O TRE/MT, ao analisar tal questão, fundamentou seu
entendimento nos seguintes termos:
Com efeito, celebrado o acordo de vontade entre os partidos
políticos e efetivada a coligação, é esta que passa a dispor de
capacidade processual para estar em juízo, defendendo os
interesses de todos os partidos coligados, consoante ilação haurida
do artigo 60, § 10 , da Lei n° 9.504/97.
Essa a lição de José Jairo Gomes quando, lecionando sobre
coligações partidárias, afirma que "diante de seu caráter unitário, não
se admite que os partidos integrantes da coligação, isoladamente,
venham a praticar atos no processo eleitoral, como requerer registro
de candidatura, impugnar pedido de registro, ingressar com
representações eleitorais" (Direito Eleitoral, p. 334, Atlas).
Assim, a partir do momento em que decidiu coligar-se, o Partido
Democratas perdeu a capacidade processual para agir
isoladamente, seja para propor representações seja para recorrer ou
para ajuizar Ação de Impugnação a Registro de Candidatura [...]
[. ..]
Ademais, a jurisprudência é consolidada no sentido de que o
aperfeiçoamento da coligação ocorre no momento do acordo de
vontade dos partidos políticos que a compõem [...]

r
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Logo, após a celebração da coligação a legitimidade ativa isolada da
agremiação partidária em comento deve restringir-se à inquirição da
validade da própria coligação, consoante o disposto no artigo 6°,
§ 40 , da Lei n° 9.504/97, sendo certo que, neste caso, o Partido
Democratas não detinha capacidade para manejar, isoladamente, a
ação de impugnação a registro de candidatura, como bem
reconheceu a MMa. Juíza sentenciante, nem para interpor o recurso
ora analisado.
Destarte, rejeito a preliminar suscitada para manter a sentença
quanto à extinção do feito por ilegitimidade do Partido Democratas
(FIs. 344-346).
O entendimento adotado pela Corte de origem, no sentido de
que o partido coligado não possui legitimidade ativa para manejar,
isoladamente, ação de impugnação registro de candidatura, tampouco para
interpor recurso, está em harmonia com a jurisprudência iterativa deste
Tribunal Superior.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. ABUSO DE PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS.
INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO ESPECIAL.

2. As coligações se extinguem com o fim do processo eleitoral,
delimitado pelo ato de diplomação dos eleitos, momento a partir
do qual os partidos coligados voltam a ter capacidade
processual para agir isoladamente. Precedentes.
E ... ]
6. Recurso especial eleitoral parcialmente provido, somente para
afastar a inelegibilidade aplicada.
(REspe n° 138/RN, ReI. Mm. Maria Thereza Rocha de Assis Moura,
DJe de 23.3.2015, grifei);
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO E
GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS DE CAMPANHA. ART. 30-A DA
LEI N° 9.504/97. PARTIDO POLÍTICO. LEGITIMIDADE PARA
ATUAR ISOLADAMENTE APÓS A ELEIÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
após a realização do pleito o partido político coligado tem
legitimidade para, isoladamente, propor representações que
envolvam a cassação de diplomas elou a imposição de
inelegibilidade.
.. -
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2. Agravo regimental desprovido.
(AgR-Al n° 69590/AM, Rei. Mm. João Otávio de Noronha,
DJe de 2.9.2014, grifei);
ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO E
VICE-PREFEITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM. IMPUGNAÇÃO AJUIZADA ISOLADAMENTE POR
PARTIDO COLIGADO. RECEBIMENTO COMO NOTÍCIA DE
INELEGIBILIDADE OU RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, PELO
TRIBUNAL E EM GRAU DE RECURSO, DE CAUSA DE
INELEGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS
CONHECIDOS E PROVIDOS PARA DEFERIR O REGISTRO DOS
RECORRENTES.
1. O partido coligado não pode agir isoladamente no processo
eleitoral, de acordo com o estabelecido no § 40 do art. 61 da Lei
no 9.504/97.
[...]
A impugnação de registro de candidatura ajuizada isoladamente
por partido coligado conduz à extinção do processo sem julgamento
do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
Recursos especiais eleitorais conhecidos e providos para deferir o
registro de candidatura dos Recorrentes aos cargos de prefeito e
vice-prefeito.
(REspe n° 41662/SC, ReI. Min. Laurita Hilário Vaz,
de 25.1.2013)

DJe

Desse modo, somente com a extinção das coligações, que
ocorre após o término do processo eleitoral, ou seja, após o ato de diplomação
dos eleitos, é que a referida agremiação terá a sua capacidade processual
restabelecida para agir de forma isolada.
Assim, na hipótese dos autos, a ilegitimidade ativa do DEM é
incontroversa, não merecendo reparos a decisão regional neste ponto, na linha
do que também afirmado pelo Ministério Público Eleitoral em seu parecer como
custos legis.
Passo à análise do mérito.
In casu, o Tribunal Regional manteve o deferimento do registro
de candidatura do recorrido, porquanto entendeu que os requisitos
configuradores da inelegibilidade, conforme exige a norma do art. 11, 1, 1, da LC
n° 64/90, não estariam presentes no caso concreto.
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A propósito, extraio o seguinte excerto do voto condutor do
acórdão recorrido:
A Coligação "Pra Avançar e Melhorar" propôs Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura em desfavor de Pery Taboreli da Silva
Filho, solicitando o indeferimento de seu registro de candidatura para
o cargo de prefeito, em virtude de duas condenações, mantidas
por órgão judicial colegiado, em ações de improbidade
administrativa, incidindo, portanto, na causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1, inciso 1, alínea "1", da Lei Complementar
n° 64/90, que apresenta a seguinte redação:
[ ... ]
Como é sabido, a inelegibilidade retratada no dispositivo acima
exige a presença dos seguintes requisitos cumulativos:
condenação por ato de improbidade administrativa que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
presença de dolo; c) decisão definitiva ou proferida por órgão
judicial colegiado; e d) sanção de suspensão dos direitos
políticos.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à
exigência da presença cumulativa dos requisitos citados no
parágrafo anterior para a caracterização da inelegibilidade prevista
no artigo 1", inciso 1, alínea "1", da Lei Complementar n° 64/90,
cabendo a esta Corte a sua observância [...]
E ... ]
Como é possível perceber do grande número de decisões acima
listadas, a jurisprudência do TSE está consolidada no sentido da
necessidade da cumulatividade dos requisitos do dano ao erário
e enriquecimento ilícito para a configuração da inelegibilidade
em discussão, tanto que é objeto de destaque pelo doutrinador
José Jairo Gomes, ressalvando seu entendimento em sentido
contrário, a saber:
"A conjuntiva e no texto da alínea 1 deve ser entendida como
disjuntiva (ou), pois é possível cogitar de lesão ao patrimônio
público por ato doloso do agente sem que haja enriquecimento
ilícito.
Cuida-se de falsa conjuntiva. Mas não é essa interpretação que
se tem observado na jurisprudência. Deveras, a Corte Superior
Eleitoral tem entendido ser necessária a ocorrência cumulativa
de enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Nesse sentido:
AgR-RO n° 260.409/RJ - Dje 1.117, 23-6-2015, p. 87-88;
Respe n° 154.144/SP - Dje 3-9-2013; AgRg-Respe
n° 71-30/SP - PSS 25-10-2012; RO n° 229362/SP Dje 20-6-2011, p. 45. A despeito dessa linha interpretativa, é
preciso convir que em numerosas situações a lesão ao
patrimônio público tem por inequívoca consequência o
enriquecimento ilícito de alguém, sendo, pois, razoável
presumir o enriquecimento." (Direito Eleitoral, p. 263, Atlas),
[sem destaque no original]
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Segundo a Coligação "Pra Avançar e Melhorar", o recorrido acha-se
inelegível em decorrência das condenações sofridas nas Ações de
Improbidade Administrativa n° 109577/2014 e 150911/2013,
confirmadas pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Contudo, verifica-se que no v. acórdão proferido no processo
n° 10957712014 não está configurada condenação por
improbidade administrativa apta a fazer incidir a causa de
inelegibilidade, conforme reconhecido pela r. sentença
(fi. 258v): "Todavia, como bem ressaltado pelo Ministério
Público Eleitoral, o Acórdão 109577/2016 (fls. 198/2 12) não
condenou o candidato por ato de improbidade administrativa
que importasse enriquecimento ilícito ou dano ao erário."
De igual modo, a MM°. Juíza afirmou na sentença recorrida que
na condenação resultante do processo n° 150911/2013 também
não restaram preenchidos os requisitos legais que resultariam
na negativa de registro ao recorrido, in verbis: "Ao mesmo
tempo, no Acórdão 150911/2013, considerou-se que a aplicação
da sanção de suspensão de direitos políticos seria incompatível
com os princípios da razoabiidade e proporcionalidade
(fis. 219/221)"(fl. 258v).
(...)
Com efeito, o v. acórdão do c. Tribunal Superior Eleitoral a seguir
citado, aborda temas intrinsecamente relevantes para a solução do
recurso em julgamento e demonstra o acerto da r. sentença
proferida pela MM.a Juíza Eleitoral, senão vejamos: a) a necessidade
do atendimento cumulativo de todos requisitos legais para a
configuração da inelegibilidade discutida nestes autos; b) o
entendimento de que as causas de inelegibilidade devem ser
interpretadas restritivamente; e c) o alerta de que não cabe a esta
Justiça Especializada, em processo de registro de candidatura,
chegar a conclusão não reconhecida pela Justiça Comum, para fins
de reconhecimento da inelegibilidade prevista no artigo 1, inciso 1,
alínea "1" da Lei Complementar n° 64/90.
E ... ]
Portanto, após analisar o conteúdo dos julgamentos emanados dos
órgãos colegiados do e. Tribunal de Justiça mato-grossense, que
confirmaram as sentenças que condenaram, por improbidade
administrativa, o recorrido Pery Taborelli da Silva Filho (acórdãos
n. 15091 1/2013 e 109577/2014), da mesma forma que registrado na
r. sentença recorrida, reconheço que não estão presentes todos
os requisitos exigidos pelo artigo l, inciso 1, alínea 9", da Lei
Complementar n° 64/90, os quais, se configurados, ensejariam o
indeferimento do registro de sua candidatura a prefeito do município
de Várzea Grande (MT), em razão de causa de inelegibilidade.
Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, nego
provimento ao presente recurso (FIs. 346-351) (grifamos)
Consoante se percebe do trecho do decisum supracitado, a
Corte Regional, instância exauriente no exame do acervo fático-probatório,
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concluiu que, a despeito de o recorrido ter sido condenado em duas ações de
improbidade administrativa - Processos nos 109577/2014 e 150911/2013
ambas não seriam aptas para a caracterização da inelegibilidade prevista no
art. 10, 1, 1, da LC n° 64/90, uma vez que não apresentavam, cumulativamente,
os requisitos exigidos pela referida norma.
Pode-se verificar, do trecho acima destacado, que o Tribunal

a quo, ao analisar o Acórdão proferido no Processo n° 109577/2014,
afirmou que "não está configurada condenação por improbidade administrativa

apta a fazer incidir a causa de inelegibilidade, conforme reconhecido pela
sentença (fi. 258v): 'Todavia, como bem ressaltado pelo Ministério Público, o
Acórdão 109577/2016 (fis. 198/212) não condenou o candidato por ato de
improbidade administrativa que importasse enriquecimento ilícito ou dano ao
erário" (fI. 349) (grifei).
Igualmente, é possível aferir que, em relação ao Acórdão do
Processo n° 150911/2013, o Tribunal Regional salientou que "a MM°. Juíza

afirmou na sentença recorrida que na condenação resultante do processo
n° 150911/2013 também não restaram preenchidos os requisitos legais que
resultariam na negativa de registro ao recorrido, in verbis: 'Ao mesmo tempo,
no Acórdão 15091 1/2013, considerou-se que a aplicação da sanção de
suspensão de direitos políticos seria incompatível com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade (fis. 219/221)' (fi. 258v)" (fi. 349).
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que a incidência do ad. 11, 1, 1, da LC n° 64/90 pressupõe a existência dos
elementos caracterizadores da causa de inelegibilidade preceituada na referida
norma, quais sejam: a) condenação por ato de improbidade administrativa que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito; b) presença de
dolo; c) decisão definitiva ou proferida por órgão judicial colegiado; e d) sanção
de suspensão dos direitos políticos. Vejamos:
Ad. 10 São inelegíveis:
- para qualquer cargo:
1. . .1

k
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0 os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos,
em decisão transitada em julgado ou proferida por órqão judicial
coleqiado, por ato doloso de improbidade administrativa que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito,
desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;
Acerca do tema, cito os seguintes precedentes:

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES
2014. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. ART. 1, 1, L, DA LC 64/90. DANO AO ERÁRIO
E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REQUISITOS CUMULATIVOS.
DESPROVIMENTO.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para
fim de incidência da inelegibilidade prevista no art. l, 1, 1, da LC
64/90, é necessário que a condenação à suspensão dos direitos
políticos pela prática de ato doloso de improbidade
administrativa implique, cumulativamente, lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito.
No caso, o candidato foi condenado nos autos de ação civil
pública à suspensão dos seus direitos políticos pela prática de ato
doloso de improbidade administrativa, consubstanciado em
promoção pessoal realizada na propaganda institucional do
Município de Dois Vizinhos/PR nos períodos de 2001-2004 e
2005-2008, quando exerceu o cargo de prefeito. Todavia, o ato de
improbidade acarretou somente lesão ao erário, não havendo falar
em enriquecimento ilícito.
Agravos regimentais desprovidos.
(AgR-RO no 74624/PR, ReI. Mm. João Otávio de Noronha,
DJe de 18.9.2014);
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
VEREADOR. ART. 1, 1, L, DA LC N° 64/90. CONDENAÇÃO POR
ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
REQUISITOS.
PREENCHIMENTO.
INELEGIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
No caso vertente, o agravante foi condenado - mediante
decisão colegiada, em ação de improbidade - à suspensão dos
direitos políticos, em decorrência de dano causado ao Erário,
bem como por enriquecimento ilícito próprio e de terceiro, por
ter, junto aos demais vereadores, firmado contratos individuais
de locação de automóveis a preços superfaturados.
O dolo também restou demonstrado, haja vista a impossibilidade
de se vislumbrar a prática da referida conduta sem que seja dolosa,
consoante delineou o acórdão recorrido.
3. O entendimento em tela está em harmonia com a jurisprudência
mais recente desta Corte, segundo a qual a inelegibilidade do art. 1°,
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1, L, da LC n° 64/90 incide quando verificada, efetivamente, a
condenação cumulativa por dano ao Erário e enriquecimento ilícito,
em proveito próprio ou de terceiro, ainda que a condenação
cumuiativa não conste expressamente da parte dispositiva da
decisão condenatória (Precedentes: RO n° 1408-04/RJ, Rei.
Mm. Maria Thereza, PSESS de 22.10.2014; RO n° 380-231MT, Rei.
Mm. João Otávio de Noronha, PSESS de 11.9.2014).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgR-Al n° 189769/CE, de minha reiatoria, DJe de 21.10.2015, grifei)

Vaie destacar, ainda, que, segundo o entendimento
jurisprudencial deste Tribunal Superior, "não se aplica a inelegibilidade prevista
no art. 11, 1, 1, da LC 64/90, já que a condenação do agravado por ato de
improbidade administrativa não cominou suspensão de direitos políticos nem
implicou lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. Ao contrário,
decorreu apenas da violação dos princípios da administração pública"
(AgR-REspe no 67-10IAM, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJe de 6.12.2012).
Em contrapartida, os recorrentes defendem a inelegibilidade do
recorrido, aduzindo ser possível conjugar os requisitas da inelegibilidade a
partir de condenações distintas.
No entanto, até mesmo para o Ministério Público Eleitoral, que
entende bastar a comprovação do dano ao erário ou do enriquecimento ilícito,
sem exigir a cumulação das condenações, afirmou em seu parecer que "na
espécie, entretanto, não é possível aferir com precisão o fundamento das
condenações apontadas pelo recorrente. Com efeito, colhe-se da moldura
fática delineada no acórdão recorrido, que o Tribunal Regional Eleitoral, após
analisar o conteúdo dos julgamentos pro feridos pelos cole giados do TJIMT,
que confirmaram as sentenças de condenação da parte recorrida por
improbidade administrativa, reconheceu não estarem presentes os requisitos
exigidos pelo art. l, 1, "1", da Lei Complementar n° 64/90." (fis. 402).
Na espécie, a despeito de o candidato ter sido condenado em
duas ações de improbidade administrativa, em nenhuma delas houve a
cominação da pena de suspensão dos direitos políticos, o que impossibilita a
incidência da cláusula de inelegibilidade em questão.
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Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial e
mantenho a decisão regional que deferiu o registro de candidatura de Pery
Taborelli da Silva Filho ao cargo de prefeito do Município de Várzea
Grande/MT, nas eleições de 2016.
É como voto.

ESCLARECIMENTO

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor
Presidente, tenho uma observação. No caso, a eminente relatora, eu imagino
que em obiter dictum, mas um obiter dictum, a meu juízo, perigoso, traz sua
opinião - e sobre essa. questão ainda não me debrucei - acerca da
necessidade de cumulação de dano ao erário e de enriquecimento ilícito.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Não é
obiterdictum, Ministro Herman Benjamin, de fato, esta é a...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Se não é obiter
dictum, pedirei vista.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Apenas para tirar uma dúvida, Ministra Luciana Lóssio. Pelo que eu entendi do
voto de Vossa Excelência, nas condenações não houve suspensão de direitos
políticos.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Exato.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Se não
há o primeiro requisito, que é o que consta da alínea £ do inciso 1 do art. 11da
Lei Complementar n° 64/90, é até desnecessária a discussão da matéria.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): A
análise dos demais.
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O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Penso
que poderíamos ficar só nesse ponto, porque as condenações não levaram à
suspensão dos direitos políticos, que é o primeiro requisito da alínea £.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Eu trago
essa afirmação, Ministro Herman Benjamin, não como obiter dictum, mas, de
fato, não precisaríamos chegar a tanto, porque, como bem disse o Ministro
Henrique Neves, não há a primeira hipótese da alínea £, que é a suspensão
dos direitos políticos. A alínea £ exige a suspensão dos direitos políticos e a
condenação por ato doloso de improbidade que importe enriquecimento ilícito
e dano ao erário.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Se não é obiter
dictum, vamos enfrentar essa questão, que é muito importante.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): O que
o Ministro Henrique Neves está chamando a atenção é que no caso...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Mas a própria
relatora está dizendo que não é obiterdictum.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Mas
não é o caso. Nesse caso não houve sequer suspensão de direitos políticos,
logo não se atende a um dos requisitos da lei.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Concordo. Não
houve sequer a pergunta, mas há a resposta. E, como sabemos, no
desenvolvimento da nossa jurisprudência, inicia-se pelas bordas.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Se Vossa Excelência não
se sentir desconfortável, como os requisitos são cumulativos, Vossa
Excelência poderia apontar que o primeiro requisito não se verifica e o resto
não deixa nem na ementa, porque não precisa.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Ausente a suspensão dos direitos políticos, fica prejudicada, inclusive, a
discussão dos demais requisitos.
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A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): São
duas condenações. São dois processos, na verdade. Em um deles se discute
que haveria a condenação por enriquecimento ilícito e dano ao erário e no
outro haveria apenas a suspensão dos direitos políticos. O que pretende o
impugnante é que analisássemos as duas condenações de dois processos
distintos e as uníssemos para que pudéssemos chegar às hipóteses previstas
na lei. Não é esse o caso.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor
Presidente, se os eminentes pares permitirem, adiantarei pedido de vista.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 187-74.2016.6.11 .0020/MT. Relatora: Ministra
Luciana Lóssio. Recorrentes: Coligação Pra Avançar e Melhorar e outro
(Advogados: Ronimárcio Naves - OAB: 6228/MT e outros). Recorrido: Pery
Taboreili da Silva Filho (Advogados: Ademar José Paula da Silva - OAB:
16068/MT e outros).
Usaram da palavra, pelo recorrido, a Dra. Ezikelly Barros e
pelo Ministério Público Eleitoral, o Dr. Nicolao Dm0.
Decisão: Após o voto da relatora, negando provimento ao
recurso especial eleitoral, para deferir o registro de candidatura de Pery
Taborelli da Silva Filho ao cargo de prefeito do Município de Várzea
Grande/MT, nas eleições de 2016, antecipou o pedido de vista o Ministro
Herman Benjamin.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as
Ministras Rosa Weber e Luciana Lóssio, os Ministros Luiz Fux, Herman
Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dino.

SESSÃO DE 29.9.2016.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor
Presidente, adoto, como relatório, a minuta submetida ao Plenário pela
e. Ministra Luciana Lóssio (Relatora) na sessão jurisdicional de 29.9.2016:
Cuida-se de recurso eleitoral especial (fls. 355-380) interposto
pela Coligação Pra Avançar e Melhorar, bem como pelo
Democratas (DEM), contra acórdão do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT) que não conheceu do recurso
do DEM e negou provimento ao recurso da coligação, mantendo a
sentença que julgou improcedente Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura (AIRC), ajuizada contra Pery Taborelli
da Silva Filho, com fundamento na causa de inelegibilidade
capitulada no art. l, 1, 1, da LC no 64/90, deferindo-lhe o pedido
de registro de candidatura ao cargo de prefeito do Município de
Várzea Grande/MT, nas eleições de 2016.
Eis a ementa do acórdão regional:
RECURSO ESPECIAL - ELEIÇÕES 2016 - REGISTRO DE
CANDIDATURA - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - CARGO PREFEITO - LEGITIMIDADE ATIVA - PARTIDO COLIGADO
- AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL ISOLADA ART. 60 , §§ 10 E 40 DA LEI N° 9.504/97 - REJEITADA
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA NA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1°, INCISO 1,
ALÍNEA 'L' DA LC N° 64/90 - NECESSIDADE DE
PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS
PREVISTOS NO DISPOSITIVO, CONJUNTAMENTE INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DESPROVIMENTO DO RECURSO - DEFERIMENTO DO
REGISTRO DO CANDIDATO RECORRIDO - SENTENÇA
MANTIDA. (FI. 341)
No presente recurso especial, os recorrentes sustentam,
preliminarmente, a legitimidade ativa do DEM para impugnar o
presente registro de candidatura.
Aduzem que a permanência do aludido partido no polo ativo da
demanda encontra amparo no art. 39 da Res.-TSE n° 23.455, no
art. 31da LC no 64/90, bem como na jurisprudência deste Tribunal
Superior e dos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas e de
Minas Gerais. Citam precedentes neste ponto.
No mérito, defendem a incidência da causa de ineleaibilidade
preceituada no art. 1°, 1, 1, da LC n° 64/90, sob o argumento de
que o candidato recorrido fora condenado, mediante decisão
colegiada, em duas ações de improbidade administrativa,
porquanto teria violado os princípios da administração pública,
ocasionando dano ao erário e enriquecimento ilícito.
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Afirmam que, embora constem em processos distintos, os
requisitos legais para a caracterização da inelegibilidade em
questão estariam presentes quando conjugadas as duas
condenações, devendo ser observados sob o enfogue
primordial da lei.
A esse respeito, argumentam que, ao revés do que entendeu a
Corte de origem, os dois acórdãos alusivos às mencionadas ações
devem ser analisados conjuntamente, sobretudo pelo fato de que a
intenção do legislador ao criar a Lei da Ficha Limpa foi
justamente impedir a participação de agente ímprobo na disputa
de cargo eletivo, como é o caso do recorrido.
Indica divergência jurisprudencial.
Ao final, requerem o acolhimento da preliminar de legitimidade ativa
concorrente do Democratas - DEM e, no mérito, pugnam pelo
conhecimento e provimento do apelo, para reformar o acórdão
recorrido, a fim de que seja reconhecida a inelegibilidade do
recorrido, a teor do art. l, 1, 1, da LC no 64/90.
Contrarrazões às fis. 381-395, nas quais o recorrido Pery
Tamborelli da Silva Filho defende a manutenção da ilegitimidade
ativa do Democratas assentada da decisão regional, porquanto os
precedentes indicados não guardam semelhança com a hipótese dos
autos.
Quanto ao mérito, sustenta que a decisão regional sobre a não
incidência da causa de inelegibilidade em questão está em
harmonia com o posicionamento do Parguet e com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, motivo pelo qual deve ser
mantida.
Sustenta que, embora tenha sido condenado em duas ações, os
requisitos da inelegibilidade prevista na referida norma não estavam
devidamente caracterizados em ambas. Na primeira, houve a
condenação tão somente pela afronta aos princípios da
administração pública, sem qualquer menção a enriquecimento
ilícito e lesão ao erário. Já na segunda, não houve a cominação
da pena de suspensão dos direitos políticos, o que demonstra a
impossibilidade da aplicação da aludida sanção com lastro nesses
processos.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo não conhecimento do
recurso (fls. 400-402).
(sem destaques no original)
A e. Relatora desproveu o recurso e manteve deferido o
registro de Pery Taborelli da Silva Filho ao cargo de Prefeito de Várzea
Grande/Pl nas Eleições 2012, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO
ESPECIAL. CARGO. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 1, 1, L,
DA LC N° 64/90. CONDENAÇÃO. DUAS AÇÕES. IMPROBIDADE
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ADMINISTRATIVA.
REQUISITOS.
PREENCHIMENTO.
CUMULATIVAMENTE.
INOCORRÊNCIA.
DEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO. PARTIDO COLIGADO. LEGITIMIDADE ATIVA.
CAPACIDADE PROCESSUAL ISOLADA. AUSÊNCIA.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que
a incidência do art. 1°, 1, 1, da LC n° 64/90 pressupõe a existência
cumulativa de todos os elementos caracterizadores da causa de
inelegibilidade preceituada na referida norma, quais sejam a)
decisão 'udicial transitada em julgado ou proferida por órqão
colegiado, b) suspensão dos direitos políticos e c) ato doloso
de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito.
Na espécie, a despeito de o candidato ter sido condenado em
duas ações de improbidade administrativa, os requisitos
previstos na referida norma não estavam devidamente
caracterizados em ambas. Na primeira, houve a condenação tão
somente pela afronta aos princípios da administração pública,
sem que houvesse condenação por enriquecimento ilícito, lesão ao
erário e tampouco suspensão dos direitos políticos. Já na segunda,
pelo que se depreende do acórdão recorrido, não houve a
cominação da pena de suspensão dos direitos políticos, o que
impossibilita a incidência da causa de inelegibilidade em questão.
A norma descrita no dispositivo legal acima mencionado é
cristalina ao exigir que todos os elementos configuradores da
inelegibilidade
em
comento
estejam
presentes,
necessariamente, em um mesmo processo, e não em processos
distintos, como ocorreu na hipótese dos autos.
O partido coligado não possui legitimidade ativa para manejar,
isoladamente, ação de impugnação registro de candidatura,
tampouco para interpor recurso, nos termos da jurisprudência
iterativa deste Tribunal Superior. Precedentes.
Recurso desprovido, para manter o deferimento do registro de
candidatura.
(sem destaques no original)
Pedi vista dos autos para melhor exame e, desde logo,
acompanho a e. Relatora no tocante à ilegitimidade do DEM para atuar
isoladamente no caso dos autos, visto que integra coligação formada
para as Eleições 2016.
No que concerne à matéria de fundo, consigno que o registro
de candidatura do recorrido Pery Taborelli Silva Filho ao cargo de prefeito de
Várzea Grande/MT nas Eleições 2016 foi impugnado em virtude de duas
condenações por improbidade administrativa.
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Após examinar a moldura fática contida no acórdão regional,
constato que, neste caso específico, não se preencheram os requisitos
para inelegibilidade do art. 10 1, 1, da LC 64/90.
No processo

109.577/2014,

consignou-se

inexistir

enriquecimento ilícito ou dano ao erário, ao passo que, no processo
150.911/2013, não houve sequer suspensão de direitos políticos.
Confira-se (fl. 349):
Contudo, verifica-se que no v. acórdão proferido no processo
n° 109577/2014 não está configurada condenação por
improbidade administrativa apta a fazer incidir a causa de
inelegibilidade, conforme reconhecido pela r. sentença (fi. 258v):
"Todavia, como bem ressaltado pelo Ministério Público
Eleitoral, o Acórdão 109577/2016 (fls. 1981212) não condenou o
candidato por ato de improbidade administrativa que
importasse enriquecimento ilícito ou dano ao erário".
De igual modo, a MM°. Juíza afirmou na sentença recorrida que
na condenação resultante do processo n° 150911/2013 também
não restaram preenchidos os requisitos legais que resultariam
na negativa de registro ao recorrido, in verbis: "Ao mesmo
tempo, no Acórdão 150911/2013, considerou-se que a aplicação
da sanção de suspensão de direitos políticos seria incompatível
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(fls. 219/221)" (fI. 258v).
Ressalto que conclusão em sentido diverso demandaria, na
hipótese dos autos, reexame de fatos e provas, providência inviável em sede
extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.
Por fim, registro não haver como pinçar, de cada condenação,
os elementos necessários para incidência da inelegibilidade.
Ante o exposto, acompanho a e. Relatora (Ministra Luciana
Lóssio), nego provimento ao recurso especial e mantenho deferido o registro
de candidatura de Pery Taborelli da Silva Filho ao cargo de prefeito de Várzea
Grande/MT nas Eleições 2016.
É como voto.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, igualmente, eu acompanho a relatora, com a devida vênia
ao Ministro Herman Benjamin, com obiterdictum da eminente relatora também.
É um tema muito importante para o Tribunal, porque é uma
jurisprudência...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: É um tema
muito importante para o país como um todo, não só para o nosso Tribunal.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Sim,
eu digo para definir a orientação do Tribunal.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 187-74.2016.6.11 .0020/MT. Relatora: Ministra
Luciana Lóssio. Recorrentes: Coligação Pra Avançar e Melhorar e outro
(Advogados: Ronimárcio Naves - OAB: 6228/MT e outros). Recorrido: Pery
Taboreili da Silva Filho (Advogados: Ademar José Paula da Silva - OAB:
16068/MT e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
recurso especial eleitoral para deferir o registro de candidatura de Pery
Taborelli da Silva Filho ao cargo de prefeito, nos termos do voto da relatora.
Acórdão publicado em sessão.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as
Ministras Rosa Weber e Luciana Lóssio, os Ministros Luiz Fux, Herman
Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dino.

SESSÃO DE 30.9.2016.

