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Agravante: Jamil Seron
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ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.

CONFIGURAÇÃO.

ELEIÇÃO

PELO

SISTEMA

MAJORITÁRIO DEFINIDA. CANDIDATO NÃO ELEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NOS 26 E 30/TSE. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O encerramento das eleições ocasiona a perda superveniente do interesse recursal em
relação a todos os candidatos que disputaram vagas pelo sistema majoritário e que não
lograram êxito no certame.
2. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, suficientes para a
sua manutenção, atrai o óbice da Súmula nº 26/TSE.
3. A decisão agravada é harmônica com o entendimento deste Tribunal Superior, de modo que
também incide o comando da Súmula nº 30/TSE.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
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Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do relator.
Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
MINISTRO EDSON FACHIN – RELATOR

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhor Presidente, trata-se de agravo interno, com
fundamento nos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 36, § 8º, do RITSE, interposto por Jamil Seron da decisão
monocrática que negou seguimento ao recurso especial eleitoral formalizado contra o acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que mantivera sentença em que indeferido seu registro de
candidatura ao cargo de prefeito do Município de Tabapuã/SP nas Eleições 2020 (ID 62230138). A decisão
agravada recebeu a seguinte ementa (ID 61759738):
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO.
ELEIÇÃO DEFINIDA. CANDIDATO NÃO ELEITO. PREJUÍZO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Em suas razões, o agravante afirma que busca o julgamento do mérito recursal, pois não
havendo pode ser causa prejudicial ao mesmo nos próximos pleitos eleitorais, por tratar-se de questão
extremamente importante para o exercício do seu direito político passivo ius honorum (ID 62230138, p. 7). Cita
julgados do TSE que seriam favoráveis a sua pretensão e requer o julgamento do mérito recursal.
O Podemos (PODE) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), regularmente intimados (ID
62890638), não apresentaram contrarrazões.
A Procuradoria-Geral Eleitoral, em contrarrazões, destaca que os argumentos trazidos no
presente agravo interno não afastam os fundamentos da decisão agravada e mantém seu posicionamento de
que, em razão da impossibilidade da renovação do pleito, este processo não tem resultado útil. Com base nisso,
requer a negativa de provimento deste agravo (ID 63940138).
É o relatório.
VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (relator): Senhor Presidente, o agravo interno não
merece ser provido.
A decisão monocrática, ora agravada, tem os seguintes termos (ID 61759738):
O recurso não merece seguimento.
Conforme se observa do Sistema de Divulgação de Resultado das Eleições deste Tribunal, no pleito realizado no
dia 15.11.2020 para o cargo de prefeito do Município de Tabapuã/SP, o candidato eleito, Sílvio César Sartorello,
obteve 2.542 votos, o que corresponde a 37,68% dos votos válidos para aquela localidade, enquanto o
recorrente obteve 1.954 votos, correspondentes a 28,97% dos votos válidos, ocupando o segundo lugar na lista
do referido pleito.
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Assim, verifica-se que, ainda que a insurgência viesse a ser acolhida, não haveria utilidade no deferimento do
registro de candidatura, considerando que o resultado da disputa ao cargo de prefeito do município envolvido não
sofreria alteração.
Nessa esteira, afigura-se prejudicado o presente recurso especial, tendo em vista o desaparecimento de seu
objeto e a consequente perda de interesse de agir.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial eleitoral, nos termos do § 6º do art. 36 do Regimento
Interno do Tribunal Superior Eleitoral.

Nota-se que a decisão agravada explicitou que não há resultado útil com este processo e as
razões de agravo ora analisadas carecem de argumento ou fundamento apto a infirmá-las, portanto presente o
óbice da Súmula nº 26 deste Tribunal, marcadamente em virtude do desatendimento do princípio da
dialeticidade.
Nessa linha é a jurisprudência desta Corte: Em atenção ao princípio da dialeticidade, compete à
parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada, o que não se satisfaz com a
simples reiteração das teses examinadas. Incidência da Súmula n. 26 do Tribunal Superior Eleitoral (AgR-Pet nº
0600724-82/GO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 13.3.2020). No mesmo sentido, os
seguintes julgados: AgR-Pet nº 0600721-30/GO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.3.2020;
AgR-AI nº 0600202-55/MA, de minha relatoria, DJe de 18.2.2020; e AgR-AI nº 0604864-36/MG, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJe de 6.2.2020.
Acrescente-se, por oportuno, que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
que afetam o registro de candidatura são aferidos a cada novo ciclo eleitoral, de forma autônoma, como se
colhe da jurisprudência sedimentada deste TSE: A decisão proferida em ação de impugnação ao registro de
candidatura, afastando a incidência de inelegibilidade, tem eficácia restrita àquele pleito e não produz os efeitos
exógenos da coisa julgada para eleições posteriores. Precedentes. (Recurso Ordinário nº 0600769-92, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: PSESS –Publicado em Sessão, Data 19/12/2018).
Conclui-se, enfim, que a decisão é harmônica com o entendimento deste Tribunal Superior, de
modo que também incide o comando da Súmula nº 30/TSE, acarretando a negativa de provimento do agravo
interno. No sentido da decisão agravada, os seguintes acórdãos deste Tribunal Superior:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO DE SENADOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo interno em recurso ordinário.
2. De acordo com a jurisprudência do TSE, fica prejudicado o recurso que trata de registro de candidatura de

quem, na eleição majoritária, obteve número de votos (nulos) insuficientes para alcançar o primeiro lugar ou que,
somado a outros votos nulos, não ultrapasse o percentual de 50% (cinquenta por cento) previsto no caput do art.
224 do Código Eleitoral (REspe nº 136-46/SC, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, j. em 20.10.2016).
3. O agravado obteve 170.012 votos. Já o primeiro e o segundo colocados, que foram eleitos, obtiveram,
respectivamente, 248.358 e 214.355 votos, que correspondem a 19,48% e 16,82% dos votos válidos. Além
disso, no pleito em questão, houve 387.725 votos brancos, nulos ou anulados. Ainda que os votos do candidato
fossem considerados nulos, o total de votos inválidos seria de 557.737, os quais correspondem a 33,55% do
número total de votos.
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4. A pretensão de que seja declarada a inelegibilidade do candidato agravado não afasta a perda do objeto do
recurso ordinário, pois o simples interesse de se obter manifestação judicial a respeito de teses jurídicas não
autoriza o prosseguimento da demanda. Precedente.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgR-RO nº 0600470-93/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS de 27.11.2018);
ELEIÇÕES 2018 (SUPLEMENTARES). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDIVIDUAL. (RRC). CANDIDATO. CARGO GOVERNADOR. REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES
EM SEGUNDO TURNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ARGUMENTOS INAPTOS A
AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.
[...]
2. Realizadas as eleições suplementares com 75% (setenta e cinco por cento) dos votos válidos atribuídos ao
candidato a governador Mauro Carlesse, a tutela pretendida pelo recorrente relativa ao deferimento de seu
registro de candidatura não apresentaria resultado útil, o que revela carência de interesse jurídico do agravante
em razão do resultado do pleito.
3. A jurisprudência do TSE é uníssona no sentido de que, definidas as eleições, o recurso que visa ao
deferimento do registro de candidatura fica prejudicado pela perda do objeto.
4. Além disso, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, na

conformidade das regras aplicáveis no pleito, não cabendo cogitar-se de coisa julgada, direito adquirido ou
segurança jurídica (REspe nº 178-65/PI, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, PSESS de 21.11.2012).
5. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão agravada de que,
por ter recebido apenas o correspondente a 0,54% (zero vírgula cinquenta e quatro por cento) dos votos
apurados, eventual convalidação desses votos não resultaria em modificação do resultado da disputa e em nada
aproveitaria ao ora agravante.4. Agravo regimental desprovido.
(AgR-RO nº 0600102-84/TO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS de 28.6.2018)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

EXTRATO DA ATA

AgR-REspEl nº 0600130-56.2020.6.26.0179/SP. Relator: Ministro Edson Fachin. Agravante:
Jamil Seron (Advogado: Cleber Puglia Gomes – OAB: 400239/SP). Agravado: Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB) –Municipal (Advogados: Wilton Luis de Carvalho – OAB: 227089/SP e outro). Agravado: Ministério
Público Eleitoral. Agravado: Podemos (PODE) –Municipal (Advogado: Luciano Aparecido Caccia – OAB: 103408
/SP).
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Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto
do relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de
Moraes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 18.2.2021.
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