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ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS
COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PREFEITO E
VICE-PREFEITO ELEITOS. PRÁTICA DE CONDUTA
VEDADA E ABUSO DO PODER POLÍTICO.
PARCIAL
REJEITADAS.
PRELIMINARES
PROVIMENTO. CASSAÇÃO MANTIDA. AÇÕES
CAUTELARES PREJUDICADAS. NOVAS ELEIÇÕES.
HIPÓTESE
1. Agravos nos próprios autos contra decisão que
inadmitiu recursos especiais eleitorais que têm por objeto
acórdão do TRE-RJ que determinou a cassação dos
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diplomas dos candidatos eleitos aos cargos de prefeito e
vice-prefeito do Município de Paraty/RJ no pleito de 2016,
em razão da prática de condutas vedadas previstas no
art. 73, IV, V e § 10, da Lei n° 9.50411997 e de abuso do
poder político. Ações cautelares nas quais foram
deferidas liminares pelo relator originário para conferir
efeito suspensivo aos recursos, mantendo os recorrentes
nos cargos. Agravo interno contra decisão que deferiu a
liminar.
Hipótese em que prefeito candidato à reeleição e
presidente da Câmara dos Vereadores candidato ao
cargo de vice promoveram: (i) a redução da carga horária
semanal de uma categoria de servidores públicos
municipais por lei sancionada e promulgada a menos de
dois meses do pleito, para conferir tratamento isonômico
em relação às demais categorias já beneficiadas; e (ii) a
intensificação do programa de regularização fundiária nos
meses anteriores à eleição, com a concessão de direito
real de uso de áreas de propriedade do município, sem
comprovação de dotação orçamentária específica nos
exercícios anteriores.
Agravos providos para exame dos recursos especiais.
PRELIMINARES
Inexiste afronta ao princípio da isonomia e violação
aos arts. 270 do CE e 435 do CPC, uma vez que o
requerimento de juntada de documentos pelos
recorrentes foi formulado em momentos processuais e
circunstâncias distintas daquelas suscitadas pela
recorrida.
Não há violação ao art. 275 do CE, uma vez que a
Corte Regional manifestou-se expressamente a respeito
dos documentos apontados pelos recorrentes. As
omissões apontadas constituem, assim, mero
inconformismo com os fundamentos do acórdão.
Ausente a violação ao art. 96-B da Lei n° 9.504/1 997.
Embora, sempre que possível, ações eleitorais que tratem
de fatos idênticos ou similares devam ser reunidas e
julgadas em conjunto, tal reunião não é obrigatória. Desse
modo, da inobservância dessa orientação não resulta, por
si só, a invalidação das decisões judiciais. Precedentes.
A tese de violação ao princípio do juiz natural não foi
debatida no acórdão regional ou suscitada por meio de
embargos declaratórios, estando ausente o
prequestionamento (Súmula n° 72/TSE).
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Desnecessária a formação de litisconsórcio entre
candidato beneficiário e eventual agente executor da
conduta vedada quando este atua na qualidade de
simples mandatário. Precedentes.
MÈRITO
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE SERVIDORES
DURANTE O PERÍODO ELEITORAL
O acórdão recorrido entendeu que a redução de
carga horária de servidores públicos municipais por meio
da LC municipal n° 38/2016 caracteriza a conduta vedada
do inciso V do art. 73 da Lei n° 9.504/1997, uma vez que:
(i) a lei conferiu vantagem aos servidores ocupantes do
cargo de agente operacional de defesa civil ao diminuir
sua carga horária; (ii) o prefeito sancionou e promulgou a
lei a menos de três meses do pleito; e (iii) a Câmara
Municipal era presidida pelo candidato a vice-prefeito, que
tinha poder de agenda.
Contudo, extrai-se da moldura fática delineada no
acórdão regional que a referida lei foi editada meramente
para corrigir erro material da lei anterior, aprovada fora do
período vedado, que conferiu a todos os servidores
públicos municipais a redução da carga horária, com
exceção de uma única categoria, composta por dez
servidores. Nesse caso excepcional, em que a lei
sancionada no período vedado (i) apenas sanou erro
material, (ii) com o objetivo de impedir a consolidação de
situação anti-isonômica e (iii) com mínimo efeito prático
(benefício de apenas dez servidores), não se pode
considerar que a conduta configura "readaptação de
vantagem" para fins de incidência do inciso V do art. 73
da Lei n° 9.504/1 997.
Recursos providos no ponto, afastando-se a multa
aplicada pela prática da conduta vedada do art. 73, V, da
Lei n° 9.504/1 997.
INTENSIFICAÇÃO DE PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
O acórdão concluiu pela prática das condutas
vedadas previstas no art. 73, IV e § 10, da Lei n°
9.504/1997, ao verificar que houve a efetiva entrega
gratuita dos títulos de direito real de uso durante o ano
eleitoral e que, embora o programa de regularização
fundiária estivesse autorizado em lei, não houve
comprovação de dotação orçamentária específica relativa
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ao programa nos exercícios anteriores. A modificação
dessas conclusões - para entender que o programa de
regularização fundiária se enquadra na exceção "de
programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior" - exigiria o reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta
instância especial (Súmula n° 24ITSE).
Deve ser mantido o valor da sanção pecuniária
imposta com fundamento no art. 73, IV, na medida em
que foi arbitrado em consonância com os limites previstos
no art. 73, § 40, da Lei n° 9.504/1997 e sua fixação foi
devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem.
Precedentes.
ABUSO DO PODER POLÍTICO
De acordo com o TRE-RJ, ficou caracterizado o
abuso, do poder político no caso, em síntese, por cinco
fundarpentos: (i) as entregas dos títulos de direito real de
uso ocorreram pela primeira vez no ano eleitoral sem
comprbvação de que se estava seguindo regularmente
cronograma ou programação iniciada em exercícios
anteriores; (ii) houve uso promocional irregular do
prograna de regularização fundiária em favor da
candidatura dos recorrentes durante as eleições, com à
realização de eventos de entrega dos títulos, inclusive
com a participação dos candidatos; (iii) houve
concentração desproporcional da entrega dos títulos a
pouco mais de um mês do pleito (dos 300 títulos
entregues, 221 foram entregues no mês anterior ao
pleito); (iv) cónfigurada a grande repercussão do
programa social que, além de ter beneficiado 300 famílias
no ano eleitoral, teria, segundo anunciado pelos
candidatos, o potencial de favorecer 5 mil eleitores; e (v)
tratou-se de uma eleição muito disputada, vencida pela
diferença de 5 votos.
Verifica-se, portanto, que a gravidade e a relevância
jurídica da conduta vedada, a ensejar cassação de
diploma e inelegibilidade por abuso do poder político (art.
22, XIV, da LC n° 64/1990), foram devidamente
fundamentadas• e aferidas, conforme exige a
jurisprudência desta Corte, a partir de critérios tanto
qualitativos quanto quantitativos.
Configura abuso do poder político a intensificação
atípica de programa de regularização fundiária nos meses
anteriores ao pleito, com a realização de eventos para
entrega de títulos de direito real de uso pessoalmente
pelo prefeito candidato à reeleição. A quebra da rotina
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administrativa para que a fase mais relevante do
programa social fosse realizada às vésperas do pleito,
com nítida finalidade eleitoreira, somada à grande
repercussão que a conduta atingiu justificam a imposição
da sanção de cassação dos diplomas dos candidatos
beneficiados.
Inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas
nos acórdãos confrontados, tendo em vista que o acórdão
indicado como paradigma assentou que o processo de
regularização fundiária foi concluído dentro da
normalidade, não tendo sido programado para coincidir
com a eleição, enquanto que o acórdão recorrido
entendeu que houve uma intensificação anormal das
entregas de títulos de direito de real de uso a um mês do
pleito com finalidade eleitoreira. Incide, portanto, a
Súmula n° 28/TSE, que dispõe que não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos
casos em que não há similitude fática entre os acórdãos
paradigma e o aresto recorrido.
PARTICIPAÇÃO DO VICE
O acórdão recorrido impôs ao vice-prefeito a sanção
de inelegibilidade por entender que ele contribuiu para a
prática da conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei n°
9.50411997 - cuja configuração é afastada neste
julgamento -, por ser o Presidente da Câmara de Paraty
quando da aprovação do projeto de lei que reduziu a
carga horária de servidores no período eleitoral. Não
ficou, porém, demonstrada a participação do candidato ao
cargo de vice-prefeito na intensificação do programa de
regularização fundiária, tendo atuado como mero
beneficiário da conduta ilícita.
Recurso parcialmente provido para afastar a sanção
de inelegibilidade imposta a Luciano de Oliveira Vidal,
mantendo-se a cassação e a multa pela conduta vedada
do art. 73, IV, da Lei n° 9.504/1 997.
CONCLUSÃO
Agravos conhecidos e providos. Provimento parcial
dos recursos especiais eleitorais, a fim de: (i) afastar a
configuração da conduta vedada prevista no art. 73, V, da
Lei n° 9.50411997 e a multa dela decorrente; e (ii) afastar
a imposição da sanção de inelegibilidade ao vice-prefeito.
Ações cautelares e agravo interno prejudicados.
Mantida a decisão de cassação dos diplomas dos
recorrentes, deve haver a convocação imediata de novas
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eleições diretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito
no Município de. Paraty/RJ, a partir da publicação deste
acórdão, independentemente do trânsito em julgado da
decisão. Precedentes.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em dar provimento aos agravos e parcial provimento aos
recursos especiais eleitorais para afastar a configuração da conduta vedada
prevista no artigo 73, inciso V, da Lei n° 9.504/97 e a multa dela decorrente,
bem como, quanto a Luciano de Oliveira Vidal, afastar a sanção de
inelegibilidade imposta, julgar prejudicados as ações cautelares e o agravo
interno interposto contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo em
recurso especial e determinar a comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro para que convoque novas eleições a partir da publicação do
acórdão e independentemente do trânsito em julgado.
abr*
Brasília, 23
d/7201

MINISTR Luis ROBERTO BARROSO - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Senhora
Presidente, trata-se de agravos nos próprios autos interpostos, em petições
distintas, contra decisão que inadmitiu recursos especiais eleitorais que têm
por objeto acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE-RJ,
que determinou a cassação dos diplomas de Carlos José Gama Miranda e
Luciano de Oliveira Vidal, candidatos eleitos, respectivamente, aos cargos de
prefeito e vice-prefeito do Município de Paraty/RJ no pleito de 2016, em razão
da prática de conduta vedada e abuso do poder político. Foram deferidas
liminares pelo relator originário, Ministro Luiz Fux, na AC n° 0602235-86.
2017.6.00.0000 (PJe) e na AC n° 0602357-02.2017.6.00.0000 (PJe), para
conferir efeito suspensivo aos recursos especiais interpostos, mantendo os
recorrentes nos respectivos cargos. Contra a decisão proferida na AC n°
0602235-86.2017.6.00.0000 foi interposto agravo interno.
Na origem, a Coligação "A Esperança de Novo com a
Força do Povo", integrada pelos partidos PTB, PSDB, PROS, PRP, PCd013 e
PSDC, ajuizou representação eleitoral em face de Carlos José Gama Miranda,
à época o prefeito candidato à reeleição, e Luciano de Oliveira Vidal, o então
Presidente da Câmara dos Vereadores e candidato a vice-prefeito, imputandolhes a prática de conduta vedada e abuso do poder político. Os fatos que
fundamentaram a ação foram: (i) a redução da carga horária semanal de todos
os servidores públicos municipais de 44 para 40 horas, sem redução de
vencimentos, por lei complementar que foi sancionada e promulgada em
15.8.2016; e (ii) a intensificação do programa de regularização fundiária
"Paraty, minha casa é aqui" entre 21.6.2016 e 28.6.2016 (3 meses antes da
eleição) e, ainda, entre 29.8.2016 e 5.9.2016 (1 mês antes da eleição), com a
concessão de direito real de uso de áreas de propriedade do município, sem
comprovação de dotação orçamentária específica nos exercícios anteriores.
Na inicial, alegou-se que tais atos configuram as condutas
vedadas previstas na Lei n° 9.504/1997: (i) no art. 73, V, que proíbe aos
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agentes públicos "readaptar vantagens (..) a servidor público, na circunscrição
do pleito, nos três meses que o antecedem"1 , bem como (ii) no art. 73, IV, que
proíbe aos agentes públicos "fazer ou permitir uso promocional em favor de
candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e
serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público" e
(iii) no art. 73, § 10, que determina que, "no ano em que se realizar eleição,
fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior"2. Ao final, requereram a cassação dos
registros ou diplomas dos representados, bem como a declaração de
inelegibilidade.
4. Em sua defesa, os ora recorrentes alegaram, quanto à
redução de jornada promovida pela LC municipal n° 38/2016, que: (1) ela
buscou garantir a mesma jornada para todos os servidores, visto que em abril
do mesmo ano havia editado LC que reduziu a carga horária semanal para 40
horas para quase todos os servidores públicos municipais, com exceção de
uma única categoria; (ii) tal carga horária reduzida já era praticada, de fato, por
todos os servidores, de modo que houve apenas ajuste da lei à realidade e ao
horário efetivo de funcionamento da Prefeitura Municipal; (iii) o projeto que
resultou na aprovação das leis complementares teria sido iniciado pelo poder
executivo em outubro de 2015; e (iv) a readequação horária possibilita a
redução de gastos com eletricidade, horas extras, entre outros. Quanto ao
programa de regularização fundiária, sustentaram que: (i) a Lei Municipal que
1 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: ( ... )
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por
outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade
de pleno direito, ressalvados:
a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funçães de confiança;
a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos
órgãos da Presidência da República;
a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais,
com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
2 Art. 73, § 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios
por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério
Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei n°
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criou o programa foi editada em 2014; (ii) a regularização da posse direta dos
munícipes que vivem há anos ou décadas em imóveis do município não
constitui distribuição gratuita, nem liberalidade; e (iii) o programa vem sendo
desenvolvido em etapas desde 2014, sem cunho eleitoreiro.
A sentença julgou os pedidos totalmente improcedentes.
Quanto à redução da jornada, o juiz eleitoral destacou que "não houve
qualquer intenção dos representados em beneficiar determinada classe de
servidores públicos durante o período eleitoral, com a finalidade de angariar
votos ou agir em detrimento de servidores que apoiassem outra candidatura".
Já quanto ao programa de regularização fundiária observou que ele "já havia
sido iniciado muito tempo antes do período eleitoral, sendo que as entregas
dos títulos de legitimação de posse eram apenas uma continuidade do que já
havia sido iniciado", além de não constituir "distribuição de bens públicos, uma
vez que não há qualquer liberalidade da Administração Pública em conceder
os títulos de legitimação de posse", porque "é apenas a formalização de uma
situação fática já consolidada e existente há anos" (fi. 292).
O TRE-RJ, por unanimidade, reformou a sentença para
cassar os diplomas de Carlos José Gama Miranda e Luciano de Oliveira Vidal,
na forma dos arts. 73, § 50, da Lei n° 9.50411997 e 22, XIV, da LC n° 64/1 990,
imputando-lhes a inelegibilidade por 8 anos e a multa individual no valor de R$
156.410,00. O acórdão foi assim ementado (fls. 430-432):
Recurso Eleitoral. Eleições 2016. Prefeito e Vice-Prefeito. Ação de
Investigação Judicial Eleitoral. Condutas vedadas a agentes
públicos. Abuso de poder político. Multa. Cassação do diploma.
Inelegibilidade. Readaptação de vantagens. Redução de carga
horária. Servidores públicos. Período Eleitoral. Distribuição gratuita
de bens e serviços de caráter social. Uso promocional. Candidatura.
Direito real de uso. Provimento.
- No que concerne ao pedido de desentranhamento dos
documentos juntados em sede recursal, indefiro o pleito dos
recorridos, na medida em que tal documentação ou veicula
informações públicas, relativas aos nomes e cargos dos servidores,
ou versam sobre suas remunerações, referentes aos meses de julho,
agosto, setembro e outubro de 2016, sendo plausível considerá-la
documentação nova, visto que a demanda foi proposta, em 6 de
11.300, de 2006)
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setembro de 2016, quando os contracheques de setembro e outubro
ainda não estavam disponíveis. Rejeição.
II - Mérito. Redução da carga horária dos servidores, no período
eleitoral. Lei municipal. Justificativa utilizada, no sentido de que a lei
aprovada no período eléitoral serviria apenas para amparar classe de
trabalhadores não englobada por lei anterior, demonstra expressa
vontade de burlar a norma eleitoral inserta no artigo 73, inciso V, da
Lei n.° 9.504/97.
III - No caso do incisoV, do artigo 73, da Lei n.° 9.504/97, não há
espaço para análise finalística da conduta, visto que, por não haver
elementos qualificadores no ato de readaptar vantagens a
servidores, em período eleitoral, o juízo axiológico se dá somente
para fins de aplicação quantitativa e qualitativa das sanções
previstas nos §§ 4° e 5° do artigo 73, mas não acerca da
configuração do ilícito. Jurisprudência do TSE.
IV - O grau de lesividade do ato, sua repercussão na sociedade e a
capacidade econômica dos infratores são os parâmetros utilizados
pela jurisprudência para aferição da intensidade da penalidade.
Suficiente, no que tange à conduta vedada do artigo 73, inciso V, a
aplicação de pena de multa no valor de R$ 50.000,00,
individualmente, para ambos os recorridos, figuras tradicionais da
política municipal, os quais possuem capacidade econômica para
suportar a sanção.
V - Uso irregular do programa social municipal "Paraty, minha casa
é aqui". Comprovação Existência de material de propaganda, no
qual se acusa a coligação recorrente de querer "barrar" o
prosseguimento do programa social "Paraty, minha terra é aqui", o
que fica bastante claro, a partir da leitura do teor do panfleto, de
tiragem de 5.000 exemplares.
VI - As entregas dos títulos de direito real de uso foram efetuadas
pela primeira vez, no ms de abril, sendo certo que não há nos autos
qualquer comprovação de dotação orçamentária específica relativa
ao programa nos exercícios anteriores a 2016, não se podendo
acolher a tentativa dos recorridos de ver ocorrida a exceção legal
insculpida no artigo 73, 10, da Lei n.° 9.504/97.
VII - A prática de condutas vedadas, com repercussão de beneficiar
5 mil eleitores, por chefe do poder executivo candidato à reeleição,
no contexto de uma eleição muito disputada e vencida pela diferença
de 5 (cinco) votos, denota gravidade suficiente para configuração de
abuso de poder político, a ensejar a cassação dos diplomas dos
recorridos e a consequente inelegibilidade cominada, na forma do
inciso XIV, do artigo 22, da Lei Complementar n.° 64/90.
VIII - Sendo certo que os próprios recorridos propagaram que o
programa social beneficiaria cerca 5.000 munícipes não há outra
solução senão a cassação dos diplomas e a aplicação da multa no
patamar máximo estabelecido pela legislação eleitoral, alcançando o
montante de R$ 106Ã10,00, na forma do artigo 62, §40, da
Resolução TSE n.° 23.457/15.
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IX - Provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
procedentes os pedidos para cassar os diplomas de Carlos José
Gama Miranda e Luciano de Oliveira Vidal, na forma do artigo 73,
§51, da Lei n.° 9.504197 e 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.°
64/90, imputando-lhes a inelegibilidade, por 8 (oito) anos, prevista no
inciso XIV, do artigo 22, da Lei Complementar n.° 64/90 e a multa
individual, para cada um dos recorridos, no valor de R$ 156.410,00,
conforme artigos 73, §40, da Lei n.° 9.504/97 e 62, §40, da Resolução
TSE n.° 23.457115.
X - Em consequência, esgotada a competência desta corte eleitoral,
deve o acórdão produzir seus efeitos imediatamente, com o
afastamento dos investigados de seus cargos, com a assunção do
Presidente da Câmara de Vereadores, sucessor legal, e a
convocação de novas eleições, ressalvado eventual efeito
suspensivo concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral, na forma do
que decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Especial
Eleitoral n.° 139-25.
7. Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados.
Confira-se a ementa do acórdão (fis. 647-649):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS PELOS EMBARGANTES.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÈRIA JÁ DECIDIDA.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS.
Inocorrência de julgamento extra petita. Uma vez reconhecida a
prática dos ilícitos eleitorais previstos seja na Lei de Inelegibilidades,
seja na Lei das Eleições, a aplicação das sanções estabelecidas em
lei é impositiva, como deixa claro a própria redação dos dispositivos
legais. Destarte, tanto na ação de investigação judicial eleitoral como
na representação por conduta vedada, o réu está sempre sujeito à
imposição das sanções legais, independentemente do pedido
formulado pelo autor da ação, e nisso não há qualquer cerceamento
de defesa, pois o réu deve se defender dos fatos que são a ele
imputados.
A questão referente à juntada de documentos em sede recursal já
foi adequadamente enfrentada no acórdão embargado.
Inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre os
candidatos e o Secretario Municipal de Habitação e Regularização
Fundiária, haja vista que foram analisadas neste feito somente
condutas praticadas pelos próprios embargantes. Ademais, ainda
que tenha havido participação do Secretário Municipal nos atos
relacionados ao programa "Paraty, minha terra é aqui" - participação
essa que não restou demonstrada nos autos -, sua eventual atuação
terá ocorrido como mero subordinado do primeiro embargante,
sendo desnecessária, assim, sua inclusão no polo passivo da
demanda, consoante à jurisprudência do TSE.
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Tampouco são litisconsortes necessários os demais vereadores
de Paraty à época da votação da lei que reduziu a carga horária dos
servidores. Em primeiro lugar, sequer se sabe se eles também foram
candidatos no último pleito. E mesmo que tenham sido, a
jurisprudência do TSE é pacifica no sentido de que só ha
litisconsórcio passivo obrigatório entre candidatos que compõem a
mesma chapa majoritária. O segundo embargante foi incluído no
polo passivo da demanda, portanto, por ser candidato a VicePrefeito, e não por ser Vereador à época. As candidaturas ao cargo
de Vereador não tem nenhuma relação de subordinação ou
dependência em relação às candidaturas aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, não se podendo cogitar, assim, de unicidade da
relação jurídica a justificar a exigência de formação do litisconsórcio
na hipótese.
A declaração de inelegibilidade contida no acórdão embargado
está de acordo com o disposto no art. 22, caput e inciso XIV, da Lei
de Inelegibilidades, haja vista que lhes foi imputada pela embargada
e reconhecida por esta Corte a prática de abuso do poder político.
No que tange a alegada omissão no exame dos documentos
apontados pelo primeiro embargante, observa-se que tais
documentos em nada alteram as conclusões de que houve uso
promocional do programa "Paraty, minha terra é aqui" em favor da
candidatura dos recorridos e de que as entregas dos instrumentos
de concessão de direitô real de uso ocorreram pela primeira vez em
abril de 2016, configurando, assim, violação ao disposto no art. 73,
IV e §10, da Lei das Eleições. Depreende-se, assim, que tais
documentos foram devidamente analisados pelo relator anterior, não
sendo necessário, por óbvio, que o voto mencione especificamente
cada um dos documentos contidos nos autos.
Quanto ao documento de fi. 132, a alegação de que a Lei
Complementar 38/2016 seria decorrente do processo 12311/2015 foi
expressamente analisada por esta Corte.
A proporcionalidade e a razoabilidade foram devidamente levadas
em consideração na definição das sanções aplicadas aos
embargantes.
As conclusões desta Corte acerca da participação do segundo
embargante nas condutas ilícitas estão expressamente consignadas
no acórdão embargado.
Em relação à suposta conexão entre o presente feito e a AIJE
290- 45, o primeiro embargante não comprovou sua alegação. De
todo modo, ainda que as ações sejam, de fato, conexas, é a primeira
vez que tal fato é suscitado nestes autos, razão pela qual a
consequência disso será o apensamento da AIJE 290-45 ao
presente processo, e não o sobrestamento deste feito até o
julgamento daquele, como requer o primeiro embargante.
Inteligência do art. 96-13, § 20, da Lei das Eleições.
No mais, os embargantes pretendem rediscutir a matéria já
decidida, por estarem inconformados com o resultado do julgamento,
que lhes foi desfavorável. Pretensão inviável na via aclaratória.
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Desconsideração dos documentos apresentados pelo primeiro
embargante, os quais não se enquadram na definição de
documentos novos estabelecida no art. 435 do CPC, e nem há
qualquer justificativa para sua juntada tardia. Trata-se, portanto, de
documentação que poderia ter sido apresentada pelo candidato
desde a primeira manifestação nestes autos. Ademais, ainda que
seja admissível, excepcionalmente, a juntada de documentos em
sede recursal, o mesmo raciocínio não se aplica aos embargos de
declaração, haja vista que o recurso contra a sentença permite a
reapreciação de toda a matéria devolvida ao Tribunal, enquanto o
julgamento dos embargos é adstrito ao saneamento dos vícios
elencados no art. 1 .022do estatuto processual civil.
Desprovimento dos embargos de declaração opostos por ambos
os embargantes.
Salientado que o cumprimento deve se dar independentemente
da publicação do acórdão, nos termos do art. 257, § 10, do Código
Eleitoral.
8. Nas razões do recurso especial de Carlos José Gama
Miranda (fis. 682-728), aduz-se: (i) violação aos arts. 275 do CE e 1.022, do
CPC, ante a omissão no julgado acerca dos documentos que comprovariam
que os atos por eles praticados não configuram distribuição gratuita de bens,
mas sim mera regularização de uma situação de fato já consolidada; (ii)
violação ao art. 96-6 da Lei n° 9.504/1997, uma vez que haveria outra ação
(AIJE n° 290-45) cuidando da mesma matéria, que seria a sede própria para o
exame do abuso e acolhimento do pedido de cassação do mandato eletivo; (iii)
afronta ao princípio da isonomia e violação aos arts. 270 do CE e 435 do CPC,
tendo em vista que a Corte aceitou documentos novos juntados pela coligação
representante e não procedeu da mesma forma com os documentos juntados
pelos representados; (iv) violação aos arts. 114 e seguintes do CPC, pelo não
reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário entre os representados e
o Secretário Municipal de Habitação, agente público responsável pela prática
do suposto ilícito; (v) violação aos arts. 73, IV e §§ 40 e 10, da Lei n°
9.504/1997; 19 e 22, XIV e XVI, da LC n° 64/1990; e 14, § 10, da CF/1988,
bem como divergência jurisprudencial, em decorrência de o processo de
regularização fundiária ser um programa regular de governo que não foi
utilizado com fins eleitorais; (vi) que a cessão de direito real de uso
implementada pelo programa "Paraty, minha terra é aqui" não configurou
distribuição gratuita de bens, mas mera regularização e legalização de uma

AI n° 283-53.2016.6.19.0057/RJ
AgR-AC 0602235-86.201 7.6.00.0000/RJ
AC 0602357-02.2017.6.00.0000/RJ

14

situação de fato; (vii) violação ao art. 73, V, da Lei n° 9.504/1 997, uma vez que
a redução de jornada promovida pela LC municipal n° 38/2016 teve a
finalidade de, tão somente, regularizar e ajustar uma situação jurídica à
situação fática preexistente; (viii) violação ao art. 73, § 40, da Lei n° 9.50411997
e divergência jurisprudencial, por haver profundo descompasso na fixação da
penalidade de multa aplicada e a gravidade do fato de redução de jornada de
uma categoria profissional; e (ix) afronta ao princípio do juiz natural, na medida
em que o acórdão foi lavrado por magistrado escolhido de modo distinto do
determinado pelo Regimento Interno do Regional.
Luciano de Oliveira Vidal (fis. 732-805), além de reafirmar
as alegações acima, sustenta a ausência de sua participação nos fatos
narrados, já que era Presidente da Câmara dos Vereadores à época e, ao
submeter à votação o projeto de lei de redução de jornada de determinada
categoria profissional, agiu no exercício regular da sua função. Alega, também,
não ter participado do uso irregular do programa de regularização fundiária,
não podendo ser por isso responsabilizado. Requer, assim, que sejam
afastadas as sanções de inelegibilidade e multa aplicadas.
Os recursos especiais foram inadmitidos pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, sob os seguintes fundamentos: (i) não há
omissão no acórdão recorrido, pois foram analisadas todas as questões
necessárias à solução da lide; e, (ii) com relação às demais alegações, o
acolhimento da pretensão dos recorrentes demandaria uma nova análise do
acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula
n° 24/TSE).
Interpostos os respectivos agravos, as partes afastaram os
fundamentos da decisão proferida pelo Presidente do TRE-RJ e reiteraram as
teses aduzidas nos recursos especiais.
Em 25.5.2017, o Min. Luiz Fux, então relator deste
processo, quando do exame da AC n0060223586.2017.6.00.0O00 (PJe) e da
AC n° 0602357-02.2017.6.00.0000 (PJe), deferiu medida liminar para conferir
efeito suspensivo aos recursos especiais interpostos, mantendo os recorrentes
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nos respectivos cargos de Prefeito' e Vice-Prefeito de Paraty/RJ até o
julgamento do presente recurso, pelos seguintes fundamentos:
( ... ) Em juízo perfunctório, próprio das medidas de urgência,
vislumbro a plausibilidade jurídica da pretensão veiculada na
presente cautelar.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro entendeu
configurado o abuso do poder político, consubstanciado na prática
de conduta vedada descrita no art. 73, incisos IV e V, da Lei n°
9.504/1997. Assentou que houve promoção pessoal com o programa
social "Paraty, minha casa é aqui". Concluiu, ainda, que não se
poder aplicar a regra do art. 73, § 10, da Lei n° 9.504/1 997, uma vez
que as entregas de títulos de direito real de uso foram iniciadas em
abril, sem haver comprovação de dotação orçamentária específica
relativa ao programa no ano anterior.
Todavia, observo, ao menos em linha de princípio, e em exame
perfunctório, que os motivos que fundamentaram o acórdão regional
quanto à gravidade das condutas vedadas não estão bem
explicitados, a fim de caracterizar o abuso de poder e justificar a
cassação do Autor. Entendo que, à luz do que assentado, o
enquadramento das condutas aos tipos descritos na norma não são
circunstâncias para, per se, justificar a condenação em abuso do
poder político e de autoridade. ( ... ).
A Coligação interpôs agravo interno contra a decisão
proferida na AC n° 0602235-86.2017.6.00.0000.
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimentos dos agravos nos próprios autos (fis. 1.0011.028).
Éorelatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (relator):
Senhora Presidente, de início, verifico que os agravos de instrumento foram
tempestivamente interpostos e estão subscritos por advogados regularmente
habilitados.
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Os agravos devem ser providos. A Presidência do Tribunal
Regional inadmitiu os recursos especiais dos agravantes por entender que a
modificação das conclusões do acórdão recorrido exigiria o revolvimento do
acervo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nos termos da
Súmula n° 24/TSE. Ocorre, porém, que é possível analisar os fundamentos
expostos nos recursos especiais sob a ótica da requalificação jurídica dos
fatos.
Passo, desde logo, ao exame dos recursos especiais. Em
virtude da similitude dos argumentos de ambos os recursos, procederei à sua
análise conjunta.
1. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 270 E 275 DO CÓDIGO
ELEITORAL, 96-B DA LEI N° 9.50411997; AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL
E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
Em primeiro lugar, inexiste a alegada afronta ao princípio
4354, do CPC, em razão de o TRE-RJ
da isonomia e aos arts. 270, do CE, e
ter aceitado documentos novos juntados pela Coligação recorrida e não os
documentos juntados pelos recorrentes. Segundo o acórdão regional (fls. 434
e 653v), a documentação trazida pela Coligação relativa aos nomes e cargos
efetivos da Prefeitura de Paraty foi requerida antes mesmo da sentença e,
quanto aos contracheques dos servidores, tratam-se de documentos
produzidos em momento posterior à proposição da demanda. Tais situações
não se verificam quanto aos documentos trazidos pelos recorrentes, que foram
apresentados apenas em sede de embargos de declaração, momento
processual não oportuno (AgR-REspe n° 1820-11/GO, Rei. Mm. Luciana
Lóssio, j. em 19.5.2016). Dessa forma, considerando que os requerimentos de
juntada de documentos pelas partes foram formulados em momentos
Art. 270. Se o recurso versar sobre coação, fraude, uso de meios de que trata o Art. 237, ou emprego de processo
de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei dependente de prova indicada pelas partes ao interpó-lo ou ao
impugná-lo, o relator no Tribunal Regional deferi-la-á em vinte e quatro horas da conclusão, realizado-se ela no prazo
improrrogável de cinco dias. (Redação dada pela Lei n°4.961. de 4.5.1966)
Art. 435. È lícito às partes, em qualquer tempo, juntar, aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos-que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte
que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso,
avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 50.
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processuais e circunstâncias distintas, não há que se falar em tratamento antiisonômico.
Em segundo lugar, os recorrentes alegam omissão quanto
à análise, pelo acórdão regional, dos seguintes documentos que comprovariam
que as entregas dos títulos de direito real de uso não configuram distribuição
gratuita de bens, mas sim mera regularização de uma situação de fato já
consolidada: (i) Lei Municipal n° 636/1982 (fi. 213), que criou condições para
regularização fundiária em algumas regiões do Município (Ilha das Cobras e
Parte da Mangueira); e (ii) documentos de fis. 31, 132, 209 e 210. Os recursos
não devem ser acolhidos quanto ao ponto, uma vez que o Tribunal Regional
manifestou-se expressamente a respeito dos referidos documentos. Cita-se, a
propósito, o seguinte trecho do acórdão que julgou os embargos de declaração
(fis. 654/655):
No que tange à alegada omissão no exame da ficha cadastral do
programa 'Paraty, minha terra é aqui' (fi. 31), dos instrumentos
jurídicos de concessão de direito real de uso (fis. 209/210) e da Lei
Municipal n° 636/1982 (fis. 213/222), observa-se que tais
documentos em nada alteram as conclusões de que houve uso
promocional do programa em favor da candidatura dos embargantes
e de que as entregas dos instrumentos de concessão de direito real
de uso ocorreram pela primeira vez em abril de 2016, configurando,
assim, violação ao disposto no art. 73, IV e § 10, da Lei das Eleições.
Depreende-se, assim, que tais documentos foram devidamente
analisados pelo relator anterior, não sendo necessário, por óbvio,
que o voto mencione especificamente cada um dos documentos
contidos nos autos.
Quanto ao documento de fi. 132, a alegação de que a Lei
Complementar 38/2016 seria decorrente do processo 12311/2015 foi
expressamente analisada por esta Corte, como se verifica à fi. 436:
'De igual modo, a alegação de que a Lei Complementar n°
38/2016 decorreu do Processo 12311/2015, de 10 de outubro
de 2015, não condiz com a realidade constante dos autos, em
que a já mencionada Mensagem enviada à Câmara Municipal
para iniciar o processo legislativo ocorreu em 14 de junho de
2016, próximo ao período eleitoral'. (grifos acrescentados)
Percebe-se, assim, que não há qualquer omissão na
decisão. Os vícios apontados constituem mero inconformismo com os
fundamentos do acórdão, o que não viabiliza a rediscussão da matéria nesta
sede extraordinária.
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Em terceiro lugar, não há que se falar em violação ao art.
96-B5 da Lei n° 9.504/1 997, em razão de a presente ação não ter sido julgada
em conjunto com a AIJE n° 290-45, que supostamente cuidaria da mesma
matéria. A alegação não procede. Em consulta ao sítio eletrônico do TRE-RJ,
não foi encontrado registro de Ação de Investigação Judicial Eleitoral com a
numeração indicada pelos recorrentes: O processo de número 290-45 referese, em verdade, a uma Prestação de Contas da campanha eleitoral do
recorrente Carlos José Gama no pleito de 2016, que foi aprovada com
ressalvas por decisão que transitou em julgado em 12.7.2018. Por outro lado,
foi encontrado registro de Ação de Investigação Judicial Eleitoral com
numeração diversa da indicada pelos recorrentes: AIJE n° 530-34. Ocorre que,
em sentença proferida em 21.6.2018, a ação foi julgada parcialmente extinta
em relação "ao pedido de reconhecimento de abuso de poder
político/econômico e/ou captação ilícita de sufrágio por meio do programa de
regularização fundiária 'Paraty, minha tërra é aqui", justamente por se tratar de
objeto idêntico ao da presente ação.
Ainda que assim não fosse, este Tribunal Superior tem
entendido que, embora o órgão competente deva, sempre que possível, reunir
e julgar em conjunto ações eleitorais que tratem de fatos idênticos ou similares,
tal reunião não é obrigatória. Desse modo, da sua inobservância não resulta,
por si só, a invalidação das decisões judiciais. Nesse sentido, confira-se o
seguinte excerto: "a reunião para julgamento conjunto de processos que,
embora versando sobre ações distintas, tenham por escopo os mesmos fatos,
nos termos do art. 96-B, caput, da Lei n° 9.504/97, é medida salutar à
escorreita prestação jurisdicional, devendo ser observada quando em trâmite
na mesma instância, cuja inobservância, contudo, não contém aptidão para, de
per si, invalidar pronunciamentos judiciais quê se revelem harmônicos" (RO n°
2188-47, ReI. Mm. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. em 17.4.2018).
Ademais, anoto que a inexistência de pedido expresso na
petição inicial de cassação do mandato eletivo dos recorrentes - constando
Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo
fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira.
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apenas o pedido de cassação dos registros - não afasta a possibilidade de a
Corte Regional aplicar a penalidade. Como expresso no acórdão recorrido,
uma vez reconhecida a prática dos ilícitos previstos na legislação eleitoral, é
impositiva a aplicação das sanções legalmente previstas, no caso dos autos,
as constantes do art. 73, §§ 40 e 506 , da Lei n° 9.50411997 e do art. 22, XVI7,
da LC n° 64/1990. Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta
Corte, consubstanciada na Súmula n° 62/TSE8, nõ sentido de que cabe ao
acusado defender-se dos fatos delineados na inicial, independente da
qualificação jurídica a eles atribuída: Assim, a penalidade é aplicada em
decorrência dos fatos narrados na petição inicial. Nesse sentido: REspe n°
42544/RN, ReI. Min. Luiz Fux, j. em 18.10.2016; REspe n° 69541/GO. ReI.
Min. Gilmar Mendes, j. em 19.5.2015; REspe n° 52183/RJ, Rei. Mm. Maria
Thereza, j. em 7.4.2015; REspe n° 24932/RJ, ReI. Min. Gerardo Grossi, j. em
15.5.2007.
10. A alegação de violáção ao princípio do juiz natural e ao art.
50, Xxxvii e LIII, sob o argumento de que o acórdão recorrido foi lavrado por
magistrado distinto do determinado pelas normas contidas no Regimento
Interno da Corte de origem, tampouco merece prosperar. Compulsando-se os
autos, verifica-se que as citadas transgressões não foram debatidas no
acórdão regional ou suscitadas por meio de embargos declaratórios. Trata-se,
assim, de flagrante inovação recursai. Portanto, no ponto, o recurso carece de
prequestionamento, incidindo no óbice da Súmula n° 72/TSE, segundo a qual
"é inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi
debatida na decisão recorrida e não foi objeto de embargos de declaração".

6

§ 40 o descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão ilO.ediata da conduta vedada, quando
for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
§ 50 Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do disposto no § 40, o
candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. (Redação dada pela
Lei n° 12.034, de 2009)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da
cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo
desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao
Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando
quaisquer outras providências que a espécie comportar; (Redação dada pela Lei Complementar n° 135, de 2010)

8 Súmula n° 62/TSE. Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se
defende, e não pela capitulação legal atribuida pelo autor.
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Por fim, os agravantes aduzem que a ausência de
integração à lide do Secretário Municipal de Habitação e Regularização
Fundiária contrariou o entendimento do TSE acerca da necessidade de
litisconsórcio passivo entre o candidato beneficiado e o agente público
responsável pela prática do suposto ilícito. No entanto, consta do acórdão
regional que o referido agente público não foi o real responsável pelo ato,
limitando-se a cumprir as determinações do recorrente Carlos José Gama
Miranda. Confira-se (fi. 654):
Com efeito, a entrega dos instrumentos de concessão de direito
real de uso foi feita pessoalmente pelo Prefeito, como se vê pelas
fotos de fls. 28/29, e tais documentos eram assinados somente por
ele e pelo beneficiário, como comprovam os exemplares de fis. 32 e
209/210.
Ademais, ainda que tenha havido participação do Secretário
Municipal nos atos relacionados ao programa 'Paraty, minha terra é
aqui' - participação essa que não restou demonstrada nos autos,
vale destacar -' sua eventual atuação terá ocorrido como mero
subordinado do primeiro embargante, sendo desnecessária,
assim, sua inclusão no polo passivo da demanda, consoante a
jurisprudência da mais altá Corte Eleitoral. (grifos acrescentados)
Como resultado, o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que "não são litisconsortes passivos necessários nas ações que
visam a apuração de conduta vedada os servidores que se limitaram a cumprir
as determinações do agente público responsável pela conduta" (REspe n°
1514, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 17.3.2016). Nessa mesma linha, citam-se:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AGRAVO MANEJADO EM 23.5.2016. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, 1, II, IV E § 10, DA LEI N° 9.504/97.
CARACTERIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PASSIVO.
LITISCONSÓRCIO
INOCORRÉNCIA.
DESNECESSIDADE. CONDUTAS INDIVIUALIZADAS. NÃO
PROVIMENTO.
A parte se defende dos fatos e, não, da capitulação jurídica
apresentada na exordial.
Desnecessária a formação de litisconsórcio entre candidato
beneficiário e agente executor da conduta vedada, quando atua
na qualidade de simples mandatário.
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O programa social deve estar previsto em lei e em execução
orçamentária no ano anterior à eleição, para atrair a incidência da
ressalva do § 10 do art. 73 da Lei das Eleições.
O art. 73, § 80, da Lei das Eleições prevê a aplicação de multa a
partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas
vedadas.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(REspe n° 63449, ReI. Mm. Rosa Weber, j. em 8.9.2016; grifou-se);
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2012. PREFEITO E VICE. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ART. 73, § 10, DA LEI 9.504/97.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.
Para os fins do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, há que se distihguir
as situações em que o agente público que executa a conduta vedada
atua com independência em relação ao candidato beneficiário,
fazendo-se obrigatória a formação do litisconsórcio, e aquelas em
que ele atua como simples mandatário, nas quais o Iitisconsórcio não
é indispensável à validade do processo.
Na espécie, não existe litisconsórcio passivo necessário entre
os agravantes chefes do Poder Executivo de Três Barras do
Paraná/PR, candidatos à reeleição no pleito de 2012 e a
secretária municipal de ação social que distribuiu o material de
construção a eleitores no ano eleitoral, pois ela praticou a
conduta na condição de mandatária daqueles.
Agravo regimental não provido.
(REspe n° 31108, ReI. Min. João Otávio de Noronha, j. em 3.9.2014;
grifou-se).
Afasto, portanto, as preliminares alegadas pelos
recorrentes. Passo a analisar o mérito dos recursos.
II. MÉRITO
A) CONDUTAS VEDADAS
O acórdão regional condenou os recorrentes ao
pagamento de multa, no valor individualizado de R$ 156.410,00, por entender
que praticaram as condutas vedadas pelos incisos IV e V e § 10 do art. 73 da
Lei n° 9.504/1 997.
Conforme orientação desta Corte, a configuração dos
ilícitos previstos nos art. 73 da Lei n° 9.504/1 997 dá-se com a mera prática das
condutas passíveis de subsunção às hipóteses legais, independentemente de
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sua repercussão, o que será examinado apenas no momento da aplicação da
sanção sob a ótica da proporcionalidade. Isso porque 'tais condutas, por
presunção legal, são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os
candidatos no pleito eleitoral, sendo desnecessário comprovar-lhes a
potencialidade lesiva" (REspe n° 450-60, Rei. Min. Laurita Vaz, j. em
26.9.2013). Na mesma linha: AI n° 549-37, ReI. Mm. Admar Gonzaga, j. em
15.3.2018.
A finalidade das védações previstas aos agentes públicos
na Lei das Eleições é evitar que a máquina pública seja utilizada em beneficio
de um determinado candidato, de modo a violar os princípios da Administração
Pública previstos no art. 37, caput, da Constituição. Tais vedações tutelam
igualmente o princípio da igualdade de chances entre os candidatos, buscando
impedir o indevido emprego de bens ou serviços públicos em prol da
campanha eleitoral de agente público ou de quem é por ele apoiado.
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES DURANTE o
PERÍODO ELEITORAL
No caso, a representação por conduta vedada, fundada no
inciso V do art. 73 da Lei n° 9.504/1997, foi formulada em razão da edição das
Leis complementares municipais n° 31 e 38, ambas de 2016, que, em ano
eleitoral, reduziram a carga horária de servidores públicos municipais. O art.
73, V, da Lei n° 9.50411997 dispõe que "são proibidas aos agentes públicos,
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: V - nomear, contratar ou
de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e,
Veja-se a redação do dispositivo: Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: ( ... ) V - nomear,
contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios
dificultar ou impedir o exercicio funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na
circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedeme até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados: a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funçàes de
confiança; b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de
Contas e dos órgãos da Presidência da República; c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos
homologados até o inicio daquele prazo; d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; e) a
transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
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ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na
circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos
eleitos (...)".
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro deixou de
enquadrar a vantagem prevista na LC municipal n° 31/2016 como ilícita, uma
vez que foi publicada em 5.4.2016, antes, portanto, dos três meses que
antecedem o pleito.
De outro lado, entendeu que a LC municipal n° 38/2016,
que alterou o art. 10 da LC municipal n° 31/201610, de modo a diminuir a carga
horária, sem redução de vencimentos,, de dez servidores ocupantes do cargo
de agente operacional de defesa civil, caracteriza a conduta vedada pelo inciso
V do art. 73 da Lei n° 9.504/1 997. Para tanto, considerou que: (i) a lei conferiu
vantagem aos servidores ocupantes do cargo de agente operacional de defesa
civil ao diminuir sua carga horária; (ii) a sua sanção e promulgação pelo
Prefeito deu-se há menos de três meses do pleito, em 15.8.2016; (iii) embora
o prefeito tenha iniciado o processo legislativo em 14.6.2016, a Câmara
Municipal era presidida pelo candidato a vice-prefeito, o ora recorrente Luciano
de Oliveira Vidal, que detinha poder de pauta e influência política para aprovar
a lei; e (iv) "a justificativa utilizada pelos recorridos, no sentido de que a lei
aprovada no período eleitoral serviria apenas para amparar classe de
trabalhadores não englobada por lei anterior [sic] demonstra expressa vontade
de burlar a norma eleitoral inserta no artigo 73, inciso V da Lei n° 9.504/97" (fl.
436).
Em contraposição às conclusões do acórdão regional, os
recorrentes alegam que a redução de jornada promovida pela LC municipal n°
38/2016 teve apenas a finalidade de adequar a legislação à situação fática préexistente. Aduzem que o horário de funcionamento da prefeitura é de segunda
a sexta-feira, das 8h30 às 17h, o que demonstra a impossibilidade de se ter
uma jornada de trabalho de 44 horas q semanais e que a nova lei não trouxe
qualquer modificação prática para esses 10 servidores, que já trabalhavam de
10
o art. 1° da Lei Complementar municipal n° 31/2016, passou a dispor que: "A carga horária de todos os cargos
efetivos do Município de Paraty, que atualmente tem cargas horánas de 44 horas semanais, passarão a ter carga
horária semanal de 40 horas semanais" (fi. 435).
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acordo com a jornada reduzida, motivo, pelo qual a conduta não se enquadra à
descrita no art. 73, V, da Lei n° 9.504/1 997.
21. Entendo que é possível proceder à requalificação jurídica
dos fatos assentados no acórdão regional para afastar a configuração da
conduta vedada prevista no inciso V do art. 73 da Lei n° 9.504/1997. De fato,
conforme exposto no acórdão regional, a LC municipal n° 31/2016, de
5.4.2016, foi aprovada fora do período vedado, reduzindo a carga horária de
quase todas as carreiras do quadro de servidores do Município de Paraty11,
com exceção de uma única categoria, de agente operacional de defesa civil.
Além disso, o TRE-RJ assentou que a LC municipal n° 38/2016 veio apenas
beneficiar essa única categoria que, não foi amparada pela lei anterior,
composta por apenas dez servidores. Essa lei posterior teve o processo
legislativo iniciado em 14.6.2016, antes do prazo previsto no art. 73, V, da Lei
n° 9.504/1997, mas foi sancionada e promulgada a menos de dois meses do
pleito, em 15.8.2016. O projeto de lei foi encaminhado pelo recorrente Carlos
José Gama Filho, então Prefeito de Paraty, com a seguinte mensagem (fi.
435):
Senhor Presidente,
Pela presente mensagem, estamos enviando a essa Egrégia Casa
Legislativa, para apreciação e votação, o Projeto de Lei que altera a
carga horária semanal de todos os cargos efetivos do Município de
Paraty, de 44 horas para 40 semanais.
Considerando que o horário de funcionamento da Prefeitura é de
8,30 às 17,00 horas.
Considerando que o servidor cumpre uma carga horária diária de 08
(oito) horas restando 04 (quatro) horas.
Considerando que o servidor precisa cumprir mais 04 (quatro) horas.
Considerando que não há expediente aos sábados.
Considerando ainda que a Lei Complementar n° 031, de 05 de abril
de 2016, deixou de amparar a classe de agentes operacionais de
defesa civil.
Em face ao exposto, solicitamos aos nobres Edis, a apreciação e
votação do projeto enunciado, em regime de urgência urgentíssima,
por tratar-se de matéria de interesse e de grande relevância.
Consta do acórdão regional que a LC n° 31/2016 abrangeu os seguintes cargos: "animador cultural, auxiliar de
almoxarifado, bombeiro hidráulico, borracheiro, carpinteiro, carroceiro, copeiro, coveiro, cozinheira, cuidador social,
eletricista, fiscal de transportes, guarda municipal, jardineiro, lavador, lixeiro, marinheiro, mecânico, merendeira,
mergulhador, motorista, operador de máquinas, pedreiro, pintor, porteiro, recreador, servente de pedreiro, servente
geral e soldador" (fI. 434v).
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Portanto, a partir da moldura fática delineada no acórdão
regional, é possível concluir que a referida lei foi editada meramente para
corrigir erro material da lei anterior, aprovada fora do período vedado, que
conferiu a todos os servidores públicos municipais a redução da carga horária,
mas deixou de contemplar uma única categoria. Nesse caso excepcional, em
que a lei sancionada no período vedado (i) apenas sanou erro material da LC
n° 31/2016 que "deixou de amparar a classe de agentes operacionais de
defesa civil", (ii) com o objetivo de impedir a consolidação de situação antiisonômica e (iii) com mínimo efeito prático, já que atingiu apenas dez
servidores, que já cumpriam, na prática, a jornada de 40 (quarenta) horas
semanais, não se pode considerar que a aprovação da lei configura
"readaptação de vantagem" para fins de incidência do inciso V do art. 73 da Lei
n°9.504/1997.
Feitas essas considerações, voto pelo provimento dos
recursos no ponto, a fim de afastar a prática da conduta vedada prevista no art.
73, V, da Lei n° 9.504/1 997, bem como a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) aplicada a cada um dos recorrentes.
INTENSIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro também
entendeu estarem caracterizados todos os elementos relativos à conduta
vedada pelo art. 73, IV e § 1012, da Lei n° 9.504/1997. Alinhado ao
entendimento desta Corte Superior, concluiu que a configuração do ilícito dáse com a efetiva distribuição gratuita de bens, inclusive imóveis, em período
vedado, salvo se amparada por alguma das situações permissivas previstas no
§ 10 do art. 73 da Lei n° 9.504/1997, quais sejam: (1) casos de calamidade
pública ou de estado de emergência; e (ii) hipótese em que haja programas

12Art

73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: ( ...) IV - fazer ou permitir uso promocional em favor
de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;
( ...) § 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por
parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público
poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei n° 11.300, de
2006).
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sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
Nesse sentido: REspe n° 25890, ReI. Mm. José Delgado, j. em 29.6.2006; e
REspe n° 14-29, ReI. Min. Laurita Vaz, j. em 5.8.2014.
25. Quanto ao ponto, não merece reparos o acórdão do TRERJ. O acórdão concluiu pela prática das condutas vedadas previstas no art. 73,
IV e § 10, da Lei n° 9.504/1997, ao verificar que houve a efetiva entrega
gratuita dos títulos de direito real de uso durante o ano eleitoral e que, embora
o programa de regularização fundiária estivesse autorizado em lei, não houve
comprovação de dotação orçamentária especifica relativa ao programa nos
exercícios anteriores. A esse respeito, confiram-se os seguintes excertos do
acórdão (fis. 438v439):
Com efeito, a deflagração do ilícito eleitoral revela-se de maneira
contundente quando na própria contestação dos investigados (fis.
59), são fornecidos as datas e locais em que realizadas cerimônias
de entrega dos títulos de direito real de uso:
'Oaths e local das Cerimônias e quantidade de entrega dos
Títulos até a presente data:
18/04/16 - Gabinete do Prefeito -10
01/06/16 - Gabinete do Prefeito - 18

23/06/16 - Escola da Mangueira - 51
29/08/16 - Colégio Estadual CEMBRA - 142
05/09/16 - Creche da Ilha das Cobras - 79'
A leitura de tais informações deve ser coadunada com noticia, não
negada pelos investigados, de que as entregas dos títulos de
direito real de uso foram efetuadas pela primeira vez, no mês de
abril, sendo certo que hão ha nos autos qualquer comprovação
de dotação orçamentária especifica relativa ao programa nos
exercícios anteriores a 2016, não se podendo acolher a tentativa
dos recorridos de ver ocorrida a exceção legal insculpida no
artigo 73, §10, da Lei n.° 9504!97 (...).
Nesse sentido, embora declare a realização de "levantamento
planialtimetrico" (fis. 173), em 2014, e nomeação de comissão
técnica e grupo de trabalho (fis. 175), em 2015, não há comprovação
de execução orçamentária específica a fazer incidir a exceção
prevista no §10, do artigo73, da Lei n.° 9.504/97.
Por tais motivos, conclui-se que foi, igualmente, transgredido o §10
do artigo 73 da Lei n.° 9.504/97, alem do já citado inciso V, do
mesmo artigo 73. (grifou-se)
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Em sua defesa, os recorrentes aduzem que, em anos
anteriores, houve atividades relacionadas ao programa fundiário, como a
realização de levantamento planialtimétrico e nomeação de comissão técnica e
grupo de trabalho, que, por envolverem gastos públicos, devem ser
consideradas para efeito de execução: orçamentária em exercícios anteriores.
Contudo, o argumento não deve prosperar.
No caso, o Tribunal' Regional Eleitoral analisou tal alegação
e entendeu que, embora tenha sido declarada "a realização de "levantamento
planialtimetrico" (fis. 173), em 2014, e nomeação de comissão técniõa e grupo
de trabalho (fis. 175), em 2015", não houve comprovação de execução
orçamentária a fazer incidir a exceção prevista no § 10 do art. 73 da Lei n°
9.504/97. A modificação dessas conclusões - para entender que o programa
de regularização fundiária se enquadra na exceção "de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior" exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é
vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula n° 24/TSE, a qual
dispõe que "não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do
conjunto fático-probatório".
Por fim, os recorrentes alegam que a entrega dos títulos de
direito real de uso não pode ser considerada distribuição gratuita de bens,
valores, benefícios ou serviços de caráter social para fins da incidência do art.
73, IV e § 10, da Lei n° 9.504/1 997, ao argumento de que a regularização da
posse direta dos munícipes que vivem há anos ou décadas em imóveis do
município não constitui distribuição gratuita, nem liberalidade, mas mera
legalização de situação de fato já consolidada.
Todavia, o argumento não merece prosperar. Não há
dúvida de que a concessão de direito real de uso de terrenos no âmbito de
programa de regularização fundiária, constitui um benefício para os
particulares, já que os títulos ostentam valor econômico direto. Com efeito, a
cessão de direito real de uso concede ao beneficiário maior grau de segurança
jurídica em relação ao direito real de posse a título precário. Isso, por si só,
representa incremento no valor econômico do bem, de modo a trazer benefício
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patrimonial aos eleitores contemplados. Acresce-se o fato de que tais títulos
podem ser posteriormente conversíveis em direito de propriedade, nos termos
do art. 15 da Lei municipal n° 1.937/201413.
Ademais, tal concêssão, no caso, não se deu de modo
oneroso, mas gratuito, não se exigindo qualquer contraprestação dos
possuidores. O fato de que o programa previa que os particulares deveriam
apresentar documentação para iniciar o processo de regularização fundiária
não se enquadra na ideia de contraprestação ou contrapartida para fins de
afastar o caráter gratuito do benefício. Tais exigências não denotam
onerosidade, constituindo apenas procedimentos necessários à entrega dos
títulos. Desse modo, se a cessão do uso do bem gera proveito econômico aos
beneficiários e não foi realizada de modo oneroso, a entrega dos títulos no
período vedado se amolda ao conceito de distribuição gratuita, previsto no art.
73, IV e § 10, da Lei n° 9.504/1997. Diante das premissas fáticas delineadas
pelo Tribunal Regional que apontam para a configuração da distribuição
gratuita de bens e vantagens, a reforma do acórdão nesse ponto demandaria o
reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial
eleitoral, a teor da Súmula n° 24/TSE.
B) ABUSO DO PODER POLÍTICO
Os recorrentes também se insurgem contra a condenação
pelo Tribunal de origem pela prática de abuso do poder político, sob o
fundamento de que a intensificação do programa de regularização fundiária no
mês anterior ao pleito caracterizou desvio de finalidade com intuito eleitoral.
Para infirmar esse fundamento, os recorrentes argumentam que o programa
social "Paraty, minha terra é aqui" fazia parte do planejamento da
Administração municipal e não foi utilizado com finalidade eleitoreira. Alegam
que "a regularização fundiária teve início com a criação da Secretaria de
Habitação em 2013 e com a entrada em vigor da Lei Municipal n° 1937/2014"
(fi. 706) e que teve por objetivo legalizar uma situação de fato já consolidada.
13 Art. 15. Sem prejuízo dos direitos decorrentes da posse exercida anteriormente, o detentor do título de legitimaçáo
de posse, após 05 (cinco) anos de seu registro, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis a conversão desse
título em registro de propriedade, tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos termos do art. 183 da Constituição
Federal.
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Afirmam também que "o único ponto abordado pelo Acórdão Recorrido para
demonstrar a existência de abuso de poder refere-se ao número de eventuais
beneficiários em contexto de eleição acirrada, vencida pela diferença de
apenas 5 (cinco) votos" (fI. 713). Sustentam que tal fundamento denota que
houve uma prevalência do critério quantitativo sobre o critério qualitativo, que
não seria admitido pela jurisprudência desta Corte.
32. Da feitura do acórdão recorrido, é possível extrair que o
TRE-RJ entendeu caracterizado o abuso do poder político no caso por cinco
fundamentos: (i) as entregas dos títulos de direito real de uso ocorreram pela
primeira vez no ano eleitoral sem comprovação de que se estava seguindo
regularmente cronograma ou programação iniciada em exercícios anteriores (fi.
439); (ii) houve uso promocional irregular do programa de regularização
fundiária em favor da candidatura dos recorrentes durante as eleições, com a
realização de eventos de entrega dos títulos, inclusive com a participação dos
candidatos (fi. 438/438v); (iii) houve concentração desproporcional e atípica da
entrega dos títulos a pouco mais de um mês do pleito (dos 300 títulos
entregues, 221 foram entregues no mês anterior ao pleito, equivalendo a 70%
do total de imóveis regularizados); (iv) grande repercussão do programa social
que, além de ter beneficiado 300 famílias no ano eleitoral, teria, segundo
anunciado pelos candidatos, o potencial de favorecer 5 mil eleitores; e (v) o
contexto de uma eleição muito disputa da, vencida pela diferença de 5 votos.
Cito alguns trechos que corroboram tais afirmativas:
Posteriormente, às fis. 236, peticionou a coligação requerendo a
juntada de material de propaganda dos recorridos, no qual estes
acusam a coligação recorrente de querer 'barrar' o prosseguimento
do programa social 'Paraty, minha terra é aqui', o que fica bastante
claro, a partir da leitura do teor do panfleto, de tiragem de 5.000
exemplares (fis. 238):
'Querem barrar as escrituras
A turma do 14 entrou com uma representação na Justiça para
impedir a entrega das escrituras para os moradores da Ilha das
Cobras, Patitiba e Mangueira. Tem gente que é assim mesmo:
não fez e não quer deixar que façam. A resposta para essa
turma virá nas urnas. Paraty não vai retroceder. E o programa
Paraty Minha Terra é Aqui vai beneficiar mais 5.000
paratienses!'
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Como se percebe a partir do texto acima, nota-se, de fato, o uso
promocional em favor da candidatura dos recorridos de
programa social do Município que concede, gratuitamente, o

direito real de uso de propriedades do poder público, conforme Lei
Municipal n.° 1.937.
(...)

Com efeito, a deflagração do ilícito eleitoral revela-se de maneira
contundente quando na própria contestação dos investigados

(Fls. 59), são fornecidos as datas e locais em que realizadas
cerimônias de entrega dos títulos de direito real de uso:
Datas e local das Cerimônias e quantidade de entrega dos
'Títulos' até a presente data:
18/04/16 - Gabinete do Prefeito - 10
01/06/16 - Gabinete do Prefeito - 18
23/06/16 - Escola da Mangueira —51
29108/16 - Colégio Estadual CEMBRA - 142
05109/16 - Creche da Ilha das Cobras - 79'
A leitura de tais informações deve ser coadunada com noticia, não
negada pelos investigados, de que as entregas dos títulos de direito
real de uso foram efetuadas pela primeira vez, no mês de abril,
sendo certo que não há nos autos qualquer comprovação de
dotação orçamentária específica relativa ao programa nos
exercícios anteriores a 2016, não se podendo acolher a tentativa

dos recorridos de ver ocorrida a exceção legal insculpida no artigo
73, §10, da Lei n°9.504/97:
(...)

Nesse sentido, embora declare a realização de 'levantamento
planialtimétrico' (fls. 173), em 2014, e nomeação de comissão
técnica e grupo de trabalho (fis. 175), em 2015, não há
comprovação de execução orçamentária específica a fazer
incidir a exceção prevista no §10°, do artigo 73, da Lei n.°
9.504/97.

Por tais motivos, conclui-se que foi, igualmente, transgredido o §10
do art. 27 da Lei n.° 9.504197, além do já citado inciso V do mesmo
artigo.
A prática de condutas vedadas, com repercussão de beneficiar 5

mil eleitores, por chefe do poder executivo candidato à
reeleição, no contexto de uma eleição muito disputada e
vencida pela diferença de 5 (cinco) votos, denota gravidade
suficiente para configüração de abuso de poder político, a

ensejar a cassação dos diplomas dos recorridos e a consequente
inelegibilidade cominada, na forma do inciso XIV, do art. 22, da Lei
Complementar n.° 64/90.
Como venho me posicionando, o ato abusivo eleitoral, no atual
regime jurídico formaliza-se sempre que alguém, ainda que no
exercício de direito previsto na legislação, prejudica, em conta do
emprego extremado do poder econômico ou político de que tem
gestão ou controle, a normalidade e a legitimidade das eleições,
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afetando o seu regular desenvolvimento e a imprescindível
correlação que deve existir entre a igualdade entre os candidatos, a
vontade do eleitor e o resultado das umas.
A normalidade e a legitimidade do prélio eleitoral devem encontrar,
assim, ressonância na igualdade de oportunidades para aqueles que
pretendem ascender ao poder e, nesse particular, tal igualdade
somente estará assegurada com a completa expurgação dos
candidatos que fomentem sua campanha mediante praticas
espúrias, ainda que com contornos de legalidade.
(...)
No caso dos autos, os dois integrantes da chapa, figuras políticas da
alta administração municipal, possuíam amplo conhecimento acerca
dos fatos relatados, tendo assumido o risco de sujeitarem-se as
consequências previstas na legislação.
(grifou-se)
Verifica-se, portanto, que a gravidade e a relevância
jurídica da conduta vedada, a ensejar cassação de diploma e inelegibilidade
por abuso do poder político (art. 22, XIV, da LC n° 64/1990), foram
devidamente fundamentadas e aferidas, conforme exige a jurisprudência desta
Corte, a partir de critérios tanto qualitativos quanto quantitativos. Nesse
sentido: REspe n° 15135, Rei. Min. Herman Benjamin, j. em 24.5.2016; RP no
295986, Rei. Mm. Henrique Neves da Silva, j. em 21.10.2010.
Portanto, diferentemente do alegado pelos recorrentes,
extrai-se que o acórdão regional entendeu configurado o abuso do poder
político, corretamente, em razão da intensificação atípica de programa de
regularização fundiária nos meses anteriores ao pleito, com a realização de
eventos para entrega de títulos de direito real de uso pessoalmente pelo
prefeito candidato à reeleição. A quebra da rotina administrativa para que a
fase mais relevante do programa social fosse realizada às vésperas do pleito,
com nítida finalidade eleitoreira, somada à grande repercussão que a conduta
atingiu comprovam a gravidade da conduta e justificam a imposição da sanção
de cassação dos diplomas dos candidatos beneficiados.
Por fim, não houve demonstração da existência de dissídio
jurisprudencial. Isso porque inexiste similitude fática entre as hipóteses
tratadas nos acórdãos confrontados. O acórdão paradigma (REspe no 853-77,
Rei. Mm. Henrique Neves, j. em 16.6.2016) entendeu que a regularização do
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Loteamento "Núcleo Rio Doce" não configurava abuso do poder político, tendo
em conta que o acórdão regional concluiu que se tratava de projeto social
previamente previsto no orçamento do Plano Plurianual, que foi desenvolvido e
concluído dentro da absoluta normalidade, não tendo sido programado para
coincidir com a eleição. Já o acórdão recorrido entendeu que houve uma
intensificação anormal das entregas de títulos de direito de real de uso a um
mês do pleito com finalidade eleitoreira, já que 70% dos imóveis regularizados
o foram às vésperas do pleito, inclusive com eventos de entrega que contaram
com a participação do candidato. Incide, portanto, a Súmula n° 28/TSE, que
dispõe que não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial nos casos em que não há similitude fática entre os acórdãos
paradigma e o aresto recorrido.
C) AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO VICE NOS FATOS IMPUTADOS
O recorrente Luciano de Oliveira Vidal não participou,
diretamente ou indiretamente, nos fatos imputados, de modo que deve ser
afastada quanto a ele a sanção de inelegibilidade. Em relação à conduta de
redução de carga horária de servidores no período vedado, alega que, ao
pautar os projetos de lei enviados pelo Poder Executivo, apenas agiu no mero
exercício regular de sua função de Presidente da Câmara de Vereadores. Já
em relação à condenação decorrente da intensificação do programa de
regularização fundiária, afirma que não poderia ter sido responsabilizado, ante
a ausência de sua ingerência no Poder Executivo. Aponta divergência
jurisprudencial, juntando decisão deste TSE a esse respeito (RO n° 138069,
ReI. Mm. Henrique Neves, j. em 7.3.2017).
De fato, a causa de inelegibilidade decorrente da prática de
abuso do poder econômico, nos moldes do art. 22, XIV14, da LC n° 64/1990
requer, para a sua incidência, a participação direta ou indireta nos fatos
daquele que se beneficiou com a conduta abusiva. Por isso, a jurisprudência
14
xv - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da
cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo
desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao
Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando
quaisquer outras providências que a espécie comportar; (Redação dada pela Lei Complementar n° 135, de 2010)
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deste Tribunal tem assentado que o elemento essencial para a caracterização
da inelegibilidade é a responsabilidade pela prática do ato, afastando-se a sua
incidência nas hipóteses em que o candidato é cassado como mero
beneficiário, sem que se tenha identificado sua participação ou anuência na
conduta vedada. Nesse sentido: REspe n° 40487, ReI. Mm. Henrique Neves, j.
em 27.10.2016; e REspe n° 10853, Rei: Min. Laurita Vaz, j. em 18.10.2012.
Na hipótese em análise, o acórdão recorrido impôs a
Luciano de Oliveira Vidal, vice-prefeito de Paraty, a sanção de inelegibilidade
por entender que ele contribuiu para a prática da conduta vedada prevista no
art. 73, V, da Lei n° 9.504/1997. O Tribunal Regional fundamentou tal
responsabilidade nos seguintes fatos: (i) ele era o Presidente da Câmara de
Paraty na época em que houve a aprovação do projeto que deu origem à LC
municipal n° 38/2016 e, portanto, anuiu com a prática da conduta vedada
prevista no art. 73, V, da Lei das Eleições; e (ii) "os dois integrantes da chapa,
figuras políticas de alta administração municipal, possuíam amplo
conhecimento acerca dos fatos relatados, tendo assumido o risco de se
sujeitarem às consequências previstas na legislação" (fi. 439).
No entanto, nos termos da fundamentação acima, entendo
por afastada a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei n°
9.504/1997. Já quanto à configuração das condutas vedadas do art. 73, IV e
§10, da Lei n° 9.50411997 e do abuso do poder político, não ficou demonstrada
a participação, direta ou indireta, do candidato ao cargo de vice-prefeito na
intensificação do programa de regularização fundiária, tendo atuado como
mero beneficiário da conduta ilícita. Com efeito, no voto condutor do julgado,
consta apenas afirmação genérica de que tinha "amplo conhecimento acerca
dos fatos relatados, tendo assumido o risco de se sujeitarem às consequências
previstas na legislação" (fi. 439), não lhe sendo atribuída nenhuma conduta
omissiva ou comissiva capaz de demonstrar sua ligação com os atos abusivos.
Desse modo, não restou comprovado no caso o elemento
essencial para ensejar a inelegibilidade do recorrente Luciano de Oliveira Vidal,
qual seja sua participação ou anuência nos atos ilícitos. Tendo atuado como
mero beneficiário, são aplicáveis a ele somente as sanções de cassação e
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multa. Como resultado, dou provimento parcial ao recurso interposto por
Luciano de Oliveira Vidal para afastar a sanção de inelegibilidade que lhe foi
imposta.
D) VALOR DA MULTA
Por fim, os recorrentes apontam violação ao art. 73, § 40,
da Lei n° 9.504/1997 em vista de o valor da multa ter sido fixado em
percentuais incompatíveis com a gravidade dos fatos e o exame da condição
econômica dos representados.
O TRE/RJ entendeu configuradas as condutas previstas no
art. 73, IV, V e § 10, da Lei n° 9.504/1997, o que acarretou a aplicação das
penalidades de cassação dos diplomas (art. 73, § 50, da Lei n° 9.504/1 997),
inelegibilidade por 8 anos (art. 22, XIV, da LC n° 64/1 990) e multas no valor de
R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) e R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) em razão da prática, respectivamente, das condutas
vedadas pelos incisos IV e V da Lei n° 9.504/1 997. Sobre a questão, veja-se o
seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
1. Reducão da cama horária dos servidores, no período eleitoral
( ... ) Na hipótese, levando-se em conta que a Lei Municipal n. 938/2016, editada no período eleitoral, privilegiou somente a categoria
de agentes operacionais de defesa civil e que, segundo o documento
de fis. 83, existiriam 10 cargos efetivos criados par Lei para tal
função, entendo ser suficiente, no que tange a conduta vedada do
artigo 73, inciso V, a aplicação de pena de multa no valor de R$
50.000,00, individualmente, para ambos os recorridos, figuras
tradicionais da política municipal, os quais possuem capacidade
econômica para suportar a sanção.
Com efeito, a existência de dez cargos efetivos na categoria de
agentes operacionais de defesa civil e o patamar mínimo de R$
5.000,00 da multa torna satisfatório o seu aumento nessa magnitude.
(...)
Uso irregular do programa social municipal "Paraty, minha casa e
Acerca da indispensável dosimetria relativa as duas condutas
vedadas praticadas pelos recorridos, entendo que, em conjunto ou
separadamente, possuíram gravidade suficiente para distorcer o
resultado de uma eleição vencida pela diferença de 5 (cinco) votos,
razão pela qual a multa pecuniária deve ser fixada em patamar
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máximo, bem como deve incidir a sanção de cassação dos diplomas,
por ambas as condutas.
No entanto, por ser a conduta vedada do inciso IV do artigo 73 mais
especifica em relação a conduta do §100, vejo razoável a unificação
da multa, uma vez que o fato que ensejou as duas condutas
vedadas foi o mesmo.
Nessa linha, houve, no Município de Paraty, o comparecimento de
23.196 eleitores as urnas, sendo certo que os próprios recorridos
propagaram que o programa social beneficiaria cerca 5.000
munícipes, de maneira que não ha outra solução mais proporcional
do que a cassação dos diplomas e a aplicação da multa no patamar
máximo estabelecido pela legislação eleitoral, alcançando o
montante de R$ 106.410,00, na forma do artigo 62, §40 , da
Resolução TSE n.° 23.457115.
Quanto à sanção decorrente da conduta vedada prevista
no art. 73, V, da Lei das Eleições, por ter afastado a sua configuração, excluo a
respectiva multa imposta pelo TRE-RJ no valor individual de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
De outro lado, não merece acolhimento a pretensão da
redução do valor da sanção pecuniária relativa à conduta vedada prevista no
art. 73, IV, da Lei das Eleições, na medida em que o valor foi arbitrado em
consonância com os limites previstos no art. 73, § 41,e sua fixação foi
devidamente fundamentada. Este Tribunal Superior firmou entendimento no
sentido de que, nessas circunstâncias, é incabível a redução da multa. Nesse
sentido, citam-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PERMANÊNCIA DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, B, DA LEI
N° 9.504/97. DECISÃO REGIONAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
IMPOSIÇÃO. MULTA.
A permanência de publicidade institucional durante o período
vedado é suficiente para que se aplique a multa prevista no art. 73, §
40, da Lei n° 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária
tenha sido autorizada e afixada em momento anterior. Precedentes.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e do art. 73, VI,
b, da Lei das Eleições, o caráter eleitoreiro da publicidade
institucional é irrelevante para a incidência da vedação legal.
(...)
5. Considerando-se o juízo acerca da gravidade da conduta,
realizado pelo Tribunal de origem com base nas circunstâncias
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fáticas, bem como a reiteração da prática da conduta vedada, não é
possível afastar a aplicação da sanção pecuniária nem reduzi-la ao
patamar mínimo legal. "A multa fixada dentro dos limites legais não
ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (AgRAI no 314-54, rei. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 14.8.2014).
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(REspe n° 147854, Rei. Mm. Henrique Neves da Silva, j. em
17.12.201 5);
ELEIÇÕES 2012. AGRAVOS REGIMENTAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER
POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. NÃO PROVIMENTO.
(...)
Do regimental de Renato Costa de Meilo Júnior
A modificação da conclusão do Tribunal a quo de existência de
elementos probatórios suficientes a justificar a condenação por
abuso do poder político e publicidade institucional em período
vedado, praticados pelo então Prefeito do Município, em benefício
dos candidatos por ele apoiados demandaria o vedado reexame de
fatos e provas nesta instância especial (Súmula n° 24/TSE).
Incidência do art. 22, XIV, da LC n° 6411990 e majoração da multa
aplicada na sentença com base na gravidade das condutas, a
afastar a alegação de ausência de fundamentação do acórdão
regional.
Cristalizada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
ser incabível a redução da multa aplicada, quando fundamentada a
decisão que fixa o seu valor.
(...)
Agravos regimentais conhecidos e não providos. (ED-AgR-REspe n°
345-50/RJ, ReI. Mm. Rosa Weber, j. em 12.12.2017).

III. CONCLUSÃO
45. Diante do exposto, dou provimento aos agravos e
provimento parcial a ambos os recursos especiais eleitorais para fins de
afastar a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei n°
9.504/1997 e a multa dela decorrente, aplicada no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) a cada um dos recorrentes. Ademais, dou provimento
parcial ao recurso especial eleitoral de Luciano de Oliveira Vidal para afastar a
imposição da sanção de inelegibilidade, uma vez que não comprovada sua
participação ou anuência nos atos ilícitos. Julgo também prejudicadas as
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ações cautelares e o agravo interno interposto contra a decisão que atribuiu
efeito suspensivo ao agravo em recurso especial (AgR-AC no 0602235-86.
2017.6.00.0000 e AC n° 0602357-02.2017.6.00.000).
Mantida a decisão de cassação dos diplomas dos
recorrentes, entendo que devem ser convocadas novas eleições para os
cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de Paraty/RJ, pelo Tribunal
Regional Eleitoral e pelo Juízo Eleitoral local, a partir da publicação deste
acórdão e independentemente do trânsito em julgado, conforme definido no
julgamento no STF da ADI 5525, sob minha relatoria, e no julgamento pelo
TSE do ED-REspe n° 13.925/RS, Rei. Mm. Henrique Neves.
É como voto.

MATÉRIA DE FATO

O DOUTOR GUSTAVO SEVERO (advogado): Senhora
Presidente, um dado fático trazido da tribuna, no qual o eminente Ministro Luís
Roberto Barroso se amparou, diz respeito ao suposto número de 300 títulos
distribuídos, e desse número 220 teriam sido concentrados no período crítico,
um pouco mais de um mês da eleição.
Esse dado é extraído da contestação. Isso é fato. Porém, a
contestação foi apresentada aos autos no dia 12 de setembro, ainda durante o
período eleitoral. E a contestação diz: "até o momento, foram distribuídos tais
títulos: abril, maio, junho, julho, agosto e setembro", daí o número de 300. Mas
o número total de títulos é 1.700, sendo que desse número somente essa
quantia foi no período crítico.
Agradeço a atenção da Corte.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (relator):
Esse dado foi extraído do acórdão.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhora Presidente,
saúdo o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, relator deste agravo de
instrumento, que vem acompanhado de duas cautelares.
Quando o eminente Ministro Luís Roberto Barroso nos
obsequiou com a proposição colhida no seu voto, eu examinei a matéria e
verifiquei que Sua Excelência manteve aquilo que já pode ser chamado de
tradição nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal dos votos de Sua
Excelência, verticalizados, com densificação da ordem normativa aos fatos, de
modo induvidosamente escorreito e exemplar.
O Ministro Luís Roberto Barroso, tal como me conduziu à
percepção do exame desses feitos, especialmente do feito principal, fez a
distinção entre duas situações fático-jurídicas relevantes: a questão da conduta
vedada e a do abuso do poder político.
Creio que a análise de Sua Excelência, ao examinar
separadamente - como obviamente deve ser - essas circunstâncias também
conduz à separação das situações atinentes ao prefeito e ao vice-prefeito.
Além disso, ao extrair a multa, aplica-se uma relação de
absoluta lógica que, desaparecendo antecedentes, evidentemente na hipótese,
extrai-se o consequente em relação à imposição da multa.
Por isso, Senhora Presidente, não me alongando na
declaração de voto, apenas atesto e registro que a conclusão a que eu
houvera chegado me conduz a esse mesmo caminho.
Acompanho integralmente o voto do eminente ministro relator.

PEDIDO DE VISTA
O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Senhora
Presidente, peço vista antecipada dos autos.
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EXTRATO DA ATA

AI n° 283-53.2016.6.19.0057/RJ. Relator: Ministro Luís Roberto
Barroso. Agravante: Carlos José Gama Miranda (Advogados: Fernando
Augusto Henriques Fernandes - OAB: 108329/RJ e outros). Agravante:
Luciano de Oliveira Vidal (Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva OAB: 34248/DF e outros). Agravada: Coligação A Esperança de Novo com a
Força do Povo (Advogados: Ademir Pereira Porto - OAB: 37328/RJ e outros).
Usaram da palavra pelo agravante, Carlos José Gama
Miranda, o Dr. Daniane Mangia; pelo agravante, Luciano de Oliveira Vidal, o
Dr. Gustavo Severo; e pela agravada, Coligação A Esperança de Novo com a
Força do Povo, o Dr. André Luís Mançano Marques.
AgR-AC 0602235-86.201 7.6.00.0000/RJ. Relator: Ministro Luís
Roberto Barroso. Agravante: Carlos José Gama Miranda (Advogados: Thiago
Fernandes Boverio e outros). Agravada: Coligação A Esperança de Novo com
a Força do Povo.
AC 0602357-02.201 7.6.00.0000/RJ. Relator: Ministro Luís
Roberto Barroso. Autor: Luciano de Oliveira Vidal. (Advogados: Luis Gustavo
Motta Severo da Silva). Ré: Coligação A Esperança de Novo com a Força do
Povo)
Decisão: Após o voto do Ministro Luís Roberto Barroso,
rejeitando as preliminares, dando provimento aos agravos, e provimento parcial
a ambos os recursos especiais eleitorais para fins de afastar a configuração da
conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei n° 9.504/1997 e a multa dela
decorrente, dando provimento parcial ao recurso especial eleitoral de Luciano
de Oliveira Vidal para afastar a imposição da sanção de inelegibilidade, uma
vez que não comprovada sua participação ou anuência nos atos ilícitos, e
julgando também prejudicadas as ações cautelares e o agravo interno
interposto contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo em

rir':
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recurso especial, no que foi acompanhado pelo Ministro Luiz Edson Fachin,
antecipou o pedido de vista o Ministro Admar Gonzaga.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís
Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga
e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 2.10.2018.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Senhora
Presidente, trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por Carlos
José Gama Miranda e Luciano de Oliveira Vidal (fis. 827-854 e 856-911
respectivamente) em face da decisão exarada pela Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (fis. 808-824) que denegou seus recursos
especiais eleitorais (fis. 682-728 e 732-805).
Na espécie, os recursos especiais foram manejados em
oposição ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral carioca (fis.
430-444v) que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pela
Coligação A Esperança de Novo Com a Força do Povo, para reformar a
sentença exarada pelo Juízo da 57a Zona Eleitoral daquele estado a fim de
julgar procedentes os pedidos para cassar os diplomas de Carlos José Gama
Miranda e Luciano de Oliveira Vidal, eleitos no pleito de 2016,
respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito, conforme os arts. 73, §
50, da Lei 9.504/97 e 22, XIV, da Lei Complementar 64/90, declará-los
inelegíveis por 8 anos, de acordo com o art. 22, XIV, da LC 64/90, bem como
impor-lhes pena de multa individual no valor de R$ 156.410,00, consoante os
arts. 73, § 40, da Lei das Eleições e 62, § 40, da Res.-TSE 23.457, pela prática
de condutas vedadas e abuso do poder político.
Eis a ementa do acórdão regional (fis. 430-432):
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICEPREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDUTAS VEDADAS A AGENTES PÚBLICOS. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. MULTA. CASSAÇÃO DO DIPLOMA.
INELEGIBILIDADE. READAPTAÇÃO DE VANTAGENS. REDUÇÃO
DE CARGA HORÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PERÍODO
ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS
DE CARÁTER SOCIAL. USO PROMOCIONAL. CANDIDATURA.
DIREITO REAL DE USO. PROVIMENTO.
1 - No que concerne ao pedido de desentranhamento dos
documentos juntados em sede recursal, inde firo o pleito dos
recorridos, na medida em que tal documentação ou veicula
informações públicas, relativas aos nomes e cargos dos servidores,
ou versam sobre suas remunerações, referentes aos meses de julho,
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agosto, setembro e outubro de 2016, sendo plausível considerá-la
documentação nova, visto que a demanda foi proposta, em 6 de
setembro de 2016, quando os contracheques de setembro e outubro
ainda não estavam disponíveis. Rejeição.
II - Mérito. Redução da carga horária dos servidores, no período
eleitoral. Lei municipal. Justificativa utilizada, no sentido de que a lei
aprovada no período eleitoral serviria apenas para amparar classe
de trabalhadores não englobada por lei anterior, demonstra expressa
vontade de burlar a norma eleitoral inserta no artigo 73, inciso V, da
Lei n. 9.504/9 7.
III - No caso do inciso V, do artigo 73, da Lei n. 9.504/97, não há
espaço para análise finalística da conduta, visto que, por não haver
elementos qualificadores no ato de readaptar vantagens a
servidores, em período eleitoral, o juízo axiológico se dá somente
para fins de aplicação quantitativa e qualitativa das sanções
previstas nos §§ 40 e 50 do artigo 73, mas não acerca da
configuração do ilícito. Jurisprudência do TSE.
IV - O grau de lesWidade do ato, sua repercussão na sociedade e a
capacidade econômica dos infratores são os parâmetros utilizados
pela jurisprudência para aferição da intensidade da penalidade.
Suficiente, no que tange a conduta vedada do artigo 73, inciso V, a
aplicação de pena de multa no valor de R$ 50.000,00,
individualmente, para ambos os recorridos, figuras tradicionais da
política municipal, os quais possuem capacidade econômica para
suportar a sanção.
V - Uso irregular do programa social municipal "Paraty, minha casa
aqui" Comprovação. Existência de material de propaganda, no qual
se acusa a coligação recorrente de querer "barrar" o prosseguimento
do programa social "Paraty, minha terra é aqui' o que fica bastante
claro, a partir da leitura do teor do panfleto, de tiragem de 5.000
exemplares.
VI - As entregas dos títulos de direito real de uso foram efetuadas
pela primeira vez, no mês de abril, sendo certo que há nos autos
qualquer comprovação de dotação orçamentária especifica relativa
ao programa nos exercícios anteriores a 2016, não se podendo
acolher a tentativa dos recorridos de ver ocorrida a exceção legal
insculpida no artigo 73, § 10°, da Lei n. 9.504197.
VII - A prática de condutas vedadas, com repercussão de beneficiar
5 mil eleitores, por chefe do poder executivo candidato a reeleição,
no contexto de uma eleição muito disputada e vencida pela diferença
de 5 (cinco) votos, denota gravidade suficiente para configura çâo de
abuso de poder político, a ensejar a cassação dos diplomas dos
recorridos e a consequente inelegibilidade cominada, na forma do
inciso XIV, do artigo 22, da Lei Complementar n. 64/90.
VIII - Sendo certo que os próprios recorridos propagaram que o
programa social beneficiaria cerca 5.000 munícipes não há outra
solução senão a cassação dos diplomas e a aplicação da multa no
patamar máximo estabelecido pela legislação eleitoral, alcançando o
montante de R$ 106.410,00, na forma do artigo 62, § 4°, da
Resolução TSE n. 923.457/15.
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IX - Provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
procedentes os pedidos para cassar os diplomas de Carlos José
Gama Miranda e Luciano de Oliveira Vidal, na forma dos artigos 73,
§ 5°, da Lei n. 9.504/97 e 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.
64/90, imputando-lhes a inelegibilidade, por 8 (oito) anos, prevista no
inciso XIV, do artigo 22, da Lei Complementar n. 64/90 e a multa
individual, para cada um dos recorridos, no valor de R$ 156.410,00,
conforme artigos 73, § 40, da Lei n. 9.504/97 e 62, § 4o, da
Resolução TSE n. 23.457/15.
X - Em consequência, esgotada a competência desta corte eleitoral,
deve o acórdão produzir seus efeitos imediatamente, com o
afastamento dos investigados de seus cargos, com a assunção do
Presidente da Câmara de Vereadores, sucessor legal, e a
convocação de novas eleições, ressalvado eventual efeito
suspensivo concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral, na forma do
que decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Especial
Eleitoral n. 139-25.

Opostos embargos de declaração (fls. 491-526 e fls. 614-623),
foram eles rejeitados em aresto assim ementado (fis. 648-649):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS.
AUSÊNCIA DOS VICIOS ALEGADOS PELOS EMBARGANTES.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS.
Inocorrência de julgamento extra petita. Uma vez reconhecida a
prática dos ilícitos eleitorais previstos seja na Lei de Inelegibilidades,
seja na Lei das Eleições, a aplicação das San çães estabelecidas em
lei é impositiva, como deixa claro a própria redação dos dispositivos
legais. Destarte, tanto na ação de investigação judicial eleitoral como
na representação por conduta vedada, o réu está sempre sujeito a
imposição das sanções legais, independentemente do pedido
formulado pelo autor da ação, e nisso não há qualquer cerceamento
de defesa, pois o réu deve se defender dos fatos que são a ele
imputados.
A questão referente à juntada de documentos em sede recursaljá
foi adequadamente enfrentada no acórdão embargado.
Inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre os
candidatos e o Secretário Municipal de Habitação e Regularização
Fundiária, haja vista que foram analisadas neste feito somente
condutas praticadas pelos próprios embargantes. Ademais, ainda
que tenha havido participação do Secretário Municipal nos atos
relacionados ao programa "Paraty, minha terra é aqui" - participação
essa que não restou demonstrada nos autos -, sua eventual atuação
terá ocorrido como mero subordinado do primeiro embargante,
sendo desnecessária, assim, sua inclusão no polo passivo da
demanda, consoante a jurisprudência do TSE.
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Tampouco são litisconsortes necessários os demais vereadores
de Paraty à época da votação da lei que reduziu a carga horária dos
servidores. Em primeiro lugar, sequer se sabe se eles também foram
candidatos no último pleito. E mesmo que tenham sido, a
jurisprudência do TSE é pacifica no sentido de que só há
litisconsórcio passivo obrigatório entre candidatos que compõem a
mesma chapa majoritária. O segundo embargante foi incluído no
polo passivo da demanda, portanto, por ser candidato a VicePre feito, e não por ser Vereador à época. As candidaturas ao cargo
de Vereador não tem nenhuma relação de subordinação ou
dependência em relação as candidaturas aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, não se podendo cogitar, assim, de unicidade da
relação jurídica a justificar a exigência de formação do litisconsórcio
na hipótese.
A declaração de inelegibilidade contida no acórdão embargado
está de acordo com o disposto no art. 22, caput e inciso XIV, da Lei
de Inelegibilidades, hája vista que lhes foi imputada pela embargada
e reconhecida por esta Corte a prática de abuso do poder político.
No que tange a alegada omissão no exame dos documentos
apontados pelo primeiro embargante, observa-se que tais
documentos em nada alteram as conclusões de que houve uso
promocional do programa "Paraty, minha terra é aqui" em favor da
candidatura dos recorridos e de que as entregas dos instrumentos
de concessão de direito real de uso ocorreram pela primeira vez em
abril de 2016, configurando, assim, violação ao disposto no art. 73,
IV e § 10, da Lei das Eleições. Depreende-se, assim, que tais
documentos foram devidamente analisados pelo relator anterior, não
sendo necessário, por óbvio, que o voto mencione especificamente
cada um dos documentos contidos nos autos.
Quanto ao documento de fl. 132, a alegação de que a Lei
Complementar 38/2016 seria decorrente do processo 12311/2015 foi
expressamente analisada por esta Corte.
A proporcionalidade e a razoabílidade foram devidamente levadas
em consideração na definição das sanções aplicadas aos
embargantes.
As conclusões desta Corte acerca da participação do segundo
embargante nas condutas ilícitas estão expressamente consignadas
no acórdão embargado.
Em relação a suposta conexão entre o presente feito e a AIJE
290-45, o primeiro embargante não comprovou sua alegação. De
todo modo, ainda que as ações sejam, de fato, conexas, é a primeira
vez que tal fato é suscitado nestes autos, razão pela qual a
consequência disso será o apensamento da AIJE 290-4 5 ao
presente processo, e não o sobre stamento deste feito até o
julgamento daquele, como requer o primeiro embargante. Inteligência
do art. 96-8, § 20, da Lei das Eleições.
No mais, os embargantes pretendem rediscutir a matéria já
decidida, por estarem inconformados com o resultado do julgamento,
que lhes foi desfavorável. Pretensão inviável na via aclaratória.
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Desconsideração dos documentos apresentados pelo primeiro
embargante, os quais não se enquadram na definição de
documentos novos, estabelecida no art. 435 do CPC, e nem ha
qualquer justificativa para sua juntada tardia. Trata-se, portanto, de
documentação que poderia ter sido apresentada pelo candidato
desde a primeira manifestação nestes autos. Ademais, ainda que
seja admissível, excepcionalmente, a juntada de documentos em
sede recursal, o mesmo raciocínio não se aplica aos embargos de
declaração, haja vista que o recurso contra a sentença permite a
reapreciação de toda a matéria devolvida ao Tribunal, enquanto o
julgamento dos embargos é adstrito ao saneamento dos vícios
elencados no art. 1.022 do estatuto processual civil.
Desprovimento dos embargos de declaração opostos por ambos
os embargantes.
Salientado que o cumprimento deve se dar independentemente
da publicação do acórdão, nos termos do art. 257, § 1°, do Código
Eleitoral.
Carlos José Gama Miranda alega, nas razões de seu agravo
em recurso especial, em suma, que:
a) a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de
analisar as razões do recurso especial concernentes aos
seguintes pontos:
demonstração de ocorrência de dissídio
jurisprudencial entre o aresto recorrido e o precedente do
Tribunal Superior Eleitoral apresentado como paradigma,
onde, em situação análoga, se concluiu ser imprópria a
cassação dos mandatos eletivos;
violação aos princípios da isonomia e da
proporcionalidade;
circunstâncias fáticas e jurídicas corroboradoras da
gravidade da conduta por violação ao art. 22, XVI, da LC
64/90;
necessidade de formação de litisconsórcio passivo
necessário na hipótese, com o chamamento ao autos do
Secretário Municipal de Habitação e Regularização
Fundiária;
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não há necessidade do reexame do acervo fáticoprobatório dos autos, uma vez que todos os fatos e provas
estão devidamente delineados no acórdão recorrido, o que
afasta a incidência do enunciado do verbete sumular 24 do
TSE;
o aresto de origem violou o art. 73, § 10, da Lei 9.504/97,
visto que o processo de regularização fundiária, por não ter
caráter assistencialista, não se enquadra no referido
dispositivo;
diferentemente do contido no acórdão de origem, os gastos
ali elencados como sendo aqueles que deveriam estar em
execução orçamentária são custos de gestão e, portanto, são
suportados pela Secretaria de Regularização Fundiária;
o aresto fustigado não demonstrou a natureza eleitoral das
reuniões onde foram entregues 221 documentos aos
interessados;
o panfleto de campanha com tiragem de 5.000 exemplares
que abordou a regularização fundiária e a postagem em rede
social realizada por suposta moradora não configuram a
hipótese prevista no art. 73, IV, § 10, da Lei 9.504/97;
a Corte de origem, a fim de fundamentar a ocorrência de
abuso de poder na espécie, utilizou, predominantemente,
critério quantitativo ao invés de qualitativo, afrontando, assim, o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior;
não houve no caso irregularidade administrativa ou desvio
de finalidade que comprometesse a normalidade ou a
legitimidade do pleito eleitoral;
a Lei Complementar 38/2016 não afrontou o art. 73, V, da
Lei das Eleições, porquanto não constituiu novos direitos a
servidores, mas tão somente estendeu a determinada
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categoria direito já consagrado por lei anterior e que, por
equívoco, não a havia contemplado;
o Tribunal a quo não ponderou a sua condição econômica,
tampouco as peculiaridades dos autos ao fixar o valor da
multa;
o aresto recorrido violou os arts. 275 do Código Eleitoral e
1.022 do Código de Processo Civil, ao deixar de analisar seus
argumentos concernentes ao exame:
da Lei Municipal 636/82;
do documento de fi. 31 dos autos (ficha cadastral);
dos documentos de fls. 209-210;
dos documentos comprobatórios de que diversos atos
administrativos se iniciaram a partir de 2013;
da existência de documentos comprobatórios
relativos a processos administrativos individuais;
dodocumentodefl. 132;
1)

o Tribunal de origem afrontou o princípio do juiz natural, ao

não realizar novo sorteio dos autos dentre os juízes que
proferiram voto vencedor no julgamento, conforme determina o
art. 34, § 90, do Regimento Interno do TRE/RJ, quando do
afastamento definitivo do relator do caso;
m) de qualquer modo, seguindo os critérios estabelecidos pela
Corte Regional, a Desembargadora Cristina Serra Feijó não
deveria ter sido indicada como relatora do recurso, mas, sim, a
Desembargadora Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota, já
que esta foi a primeira a votar após a leitura do voto pelo
antigo relator.
Requer o provimento do agravo em recurso especial a fim de
reformar a decisão agravada para viabilizar o julgamento do recurso especial
eleitoral interposto.
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Luciano de Oliveira Vidal sustenta em seu agravo em recurso
especial, sinteticamente, que:
a) diversamente do consignado na decisão agravada, a
alteração das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem
não demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, mas tão somente o reenquadramento jurídico dos fatos;
b) a decisão agravada é nula, conforme previsto no art. 489,
III, § 10, do CPC, por ausência de fundamentação, uma vez
que utiliza termos genéricos e deixa de analisar os argumentos
apresentados;
c) houve violação aos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do
Código de Processo Civil, pois o Tribunal origem não analisou
seus argumentos apresentados em sede de embargos de
declaração, limitando-se a reproduzir os fundamentos do
aresto embargado;
d) o acórdão de origem dissentiu do entendimento desta
Corte Superior e afrontou o art. 492 do CPC ao proferir
julgamento extra petita, visto que:
determinou a cassação de seu mandato eleitoral, sem
que tal pedido constasse da petição inicial;
imputou-lhe a prática de abuso do poder político, a
qual não foi apreciada pela sentença, e não foi devolvida
tal análise por meio de recurso especial eleitoral;
e) é certo que a prática de conduta vedada também poderá
configurar o abuso do poder político, contudo, é necessário
que assim conste da petição inicial, o que não houve na
espécie;
O a coligação agravada propôs a presente representação, em
que se buscou a apuração de prática de conduta vedada, e a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral 290-45, visando à
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averiguação de abuso do poder político, contudo, apesar de
ser evidente a conexão entre as ações, estas tramitaram em
separado no Tribunal de origem;
a Corte de origem violou o art. 96-B da Lei 9.504/97, ao
não proceder à reunião entre as citadas representações,
apesar da evidente conexão entre elas;
o acórdão recorrido violou os arts. 73, § 40, da Lei das
Eleições e 114 do CPC, ao concluir pela prescindibilidade de
formação de litisconsórcio passivo necessário entre os
representados e o Secretário Municipal de Habitação e
Regularização Fundiária de Paraty/RJ;
houve afronta aos princípios da ampla defesa e da
isonomia, previstos nos arts. 50, LV, da Constituição Federal,
270 do Código Eleitoral e 435 do CPC, visto que o Tribunal a
quo permitiu à agravada a juntada aos autos de documentos
em sede recursal, porém, inadmitiu a realização de tal ato pelo
agravante;
não houve prática de ato que configure conduta vedada ou
abuso de poder, dado que a regularização fundiária ocorrida no
município de Paraty/RJ não se assemelha à distribuição
gratuita de bens, tampouco se enquadra "na exceção legal, na
medida em que não se demonstrou que teria execução
orçamentária no ano anterior ao da eleição" (11. 880);
a citada regularização fundiária apenas realizou a entrega
do título de direito real de uso dos terrenos ocupados há mais
de 40 anos pelas famílias atingidas, o qual não tem natureza
de bem, valor ou benefício;
1) no julgamento do REspe 14-29, de relatoria da Ministra
Laurita Vaz, estai Corte Superior concluiu que apenas se
configura a hipótese do art. 73, IV, § 10, da Lei 9.504/97 em
caso de efetiva tradição do bem, o que não houve na espécie;

-
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a entrega do título de direito real de uso não constitui
transferência da propriedade do bem, a qual somente sucederá
com a instauração do processo de sua transmissão perante o
Cartório de Registro de Imóveis;
da mesma maneira, não houve a suposta prática da
conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei 9.504/97, em
razão do uso promocional de distribuição de bens ou serviços
custeados pelo Poder Público, em virtude de não estar
configurada a distribuição gratuita de bens;
diversamente do consignado no acórdão de origem, ao
gestor público, é permitida a divulgação de seus atos por meio
de propaganda eleitoral, sem que isso caracterize ilícito
eleitoral;
o precedente utilizado pelo acórdão de origem - REspe
695-41, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes - não se aplica
ao caso presente, pois ali se julgou a redução de carga horária
de servidores comissionados a fim de participarem de
campanha eleitoral e na espécie não houve finalidade eleitoral
no ato impugnado;
a Lei Complementar 38/2016 não afrontou o art. 73, V, da
Lei das Eleições, porquanto não beneficiou novos servidores,
mas tão somente estendeu a determinada categoria direito já
consagrado por lei anterior e que, por equívoco, não a havia
contemplado;
caso se entenda pela ocorrência da citada conduta
vedada, deve ser minorado o valor da multa aplicada, visto que
foi utilizado critério inadequado para sua fixação, sem ponderar
a condição econômica dos representados, tampouco as
peculiaridades do caso, inclusive, neste sentido, deve ser
aplicado o princípio da proporcionalidade;
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a Corte de origem, a fim de fundamentar a ocorrência de
abuso de poder na espécie, utilizou, predominantemente,
critério quantitativo ao invés de qualitativo, afrontando, assim, o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior;
não houve no caso, irregularidade administrativa ou desvio
de finalidade que comprometesse a normalidade e a
legitimidade do pleito eleitoral;
em situação análoga à dos autos, o TSE manteve o
julgamento realizado pelo TRE/SC que afastou a ocorrência de
abuso de poder, diante das circunstâncias fáticas alusivas a
processo de regularização fundiária;
não lhe deve ser imputada a prática de abuso de poder,
visto que não participou dos atos que supostamente
caracterizaram tal ilícito, tendo apenas, na qualidade de
presidente da Câmara de Vereadores, colocado em votação a
mensagem encaminhada pelo prefeito;
da mesma maneira, não participou dos atos que
supostamente configuraram a ilicitude concernente ao
Programa Paraty, minha terra é aqui, visto que não detinha, à
época dos fatos, cargo ou ingerência no Poder Executivo.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo a fim de
conhecer e prover o recurso especial, para reformar o acórdão exarado pelo
Tribunal de origem.
Por sua vez, a Coligação A Esperança de Novo Com a Força
do Povo apresentou contrarrazões aos agravos e aos recursos especiais
manejados por Carlos José Gama Miranda e Luciano de Oliveira Vidal,
respectivamente, às fls. 960-972, 974-986, 914-935 e 937-958, pugnando pelo
desprovimento dos apelos.
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, por meio do parecer de
fls. 1.001-1.028 dos autos, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não
provimento dos agravos manejados.
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Observo que Carlos José Gama Miranda e Luciano de Oliveira
Vidal manejaram, respectivamente, as Ações Cautelares 0602235-86 e
0602357-02, a fim de suspender os efeitos do acórdão exarado pelo Tribunal
Regional Eleitoral carioca nos autos da presente representação.
Por conseguinte, em 25.5.2017, o então relator Ministro Luiz
Fux deferiu medidas liminares nas citadas ações cautelares para conferir efeito
suspensivo aos recursos especiais manejados, mantendo, assim, Carlos José
Gama Miranda e Luciano de Oliveira Vidal nos respectivos cargos de prefeito e
vice-prefeito de Paraty/RJ até o julgamento do apelo.
Na sessão de 2.10.2018, o eminente relator Ministro Luís
Roberto Barroso deu provimento aos agravos e parcial provimento aos
recursos especiais eleitorais manejados a fim de afastar a configuração da
conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei 9.504/97 e a multa dela
decorrente, bem como deu parcial provimento ao recurso especial eleitoral
interposto por Luciano de Oliveira Vidal para afastar a imposição da sanção de
inelegibilidade, uma vez que não foi comprovada sua participação ou anuência
nos atos ilícitos e julgou prejudicadas as ações cautelares bem como o agravo
interno interposto em face da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo
em recurso especial.
Na oportunidade, o Ministro Luiz Edson Fachin votou
acompanhando o relator.
Na ocasião, antecipei pedido de vista dos autos e, após
examiná-los, trago-os para a continuidade do julgamento.
De início, esclareço que a questão que animou o pedido de
vista foi a alegação, suscitada pelo recorrente Luciano de Oliveira Vidal, de
ofensa ao art. 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o
julgamento foi extra petita, decorrente: (i) da cassação de seu mandato sem
pedido específico na inicial; e (ii) da circunstância de que o acórdão teria
imputado abuso do poder político, conquanto tal ilícito não tenha sido tratado
na exordial nem na sentença de piso.
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O tema foi analisado da seguinte forma pelo Tribunal a quo
(fls. 651v-652v):
Ambos os embargantes afirmam que teria havido julgamento extra
petita em razão da inexistência de pedido de cassação de seus
diplomas e de aplicação de multa.
Analisando-se a peça vestibular, verifica-se, de fato, que foram
postuladas somente a cassação dos registros de candidatura dos
embargantes e a declaração de sua inelegibilidade, requerendo-se o
envio das peças ao Ministério Público Eleitoral para propositura de
recurso contra a expedição do diploma ou ação de impugnação de
mandato eletivo, caso a decisão ocorresse após a diploma ção, "em
atenção ao mandamento contido no art. 22, inciso XV, da Lei
Complementar n° 64/90".
Ocorre que a embargada apenas reproduziu na exordial os termos
da redação anterior da Lei Complementar 64/90. No entanto, a Lei
Complementar 135/2010, conhecida como a Lei da Ficha Limpa,
revogou o inciso XV do art. 22 da Lei de inelegibilídades e alterou o
inciso XIV do mesmo artigo, incluindo a cassação do diploma entre
as sanções para o uso indevido dos meios de comunicação social ou
o abuso de poder político ou económico.
Por sua vez, o art. 73, §§ 40 e 50, da Lei 9.504/97 determina que a
prática das condutas vedadas elencadas naquele artigo será
sancionada com a aplicação de multa e, sendo grave o suficiente,
também com a cassação do registro ou do diploma.
Assim, uma vez reconhecida a prática dos ilícitos eleitorais previstos
seja na Lei de Inelegibilidades, seja na Lei das Eleições, a aplicação
das sanções estabelecidas em lei é impositiva, como deixa claro a
própria redação dos dispositivos em comento:
Lei Complementar 64/90
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou
Ministério Público Eleitoral poderá representar à justiça
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, seguinte rito:
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a
proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade
do representado e de quantos hajam contribuído para a prática
do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à
eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou
diploma do candidato diretamente beneficiado pela
interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público

AI no 283-53.2016.6.19.0057/RJ
AgR-AC 0602235-86.2017 .6.00.0000/RJ
AC 0602357-02.201 7.6.00.0000/RJ

54

Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o
caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras
providências que a espécie comportar; (Redação dada pela Lei
Complementar no 135, de 2010).
Lei 9.504/97
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não,
as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
§ 40 o descumprimento do disposto neste artigo acarretará a
suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e
sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.
§ 50 Nos casos de descumprimerito do disposto nos incisos do

caput e no § 10, sem prejuízo do disposto no § 40, o candidato
beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação
do registro ou do diploma.
Destarte, tanto na ação de investigação judicial eleitoral como na
representação por conduta vedada, o réu está sempre sujeíto à
imposição das sanções legais, independentemente do pedido
formulado pelo autor da ação. E nisso não há qualquer cerceamento
de defesa, pois o réu deve se defender dos fatos que são a ele
imputados.
Nesse sentido, confirase recente julgado do Tribunal Superior
Eleitoral:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL PREFEITO
REELEITO. AIJE. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL CASSAÇÂO DO DIPLOMA. JULGAMENTO
CITRA OU EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ( ... )
Não ocorre julgamento extra petita ou violação aos arts.
128, 264, parágrafo único, 459 e 460 do CPC, ante a
condenação em cassação do diploma, embora na petição
inicial da AIJE conste apenas pedido de cassação de
registro, pois em sede de investigação judicial, uma vez
apresentado, delimitado e reconhecido o abuso, cabe ao
juiz aplicar a sanção mais adequada à circunstância, o que
decorre de imperativo legal constante no art. 73, § 5°, da
Lei 9.504/97, ou seja, a cassação do registro ou do
diploma.
Não ocorre julgamento citra petita ou violação aos arts. 459
e 460 do CPC, se, embora na inicial conste também pedido de
reconhecimento da prática de abuso de poder e aplicação do
disposto no art. 22, XIV, da LC n° 64/90, o magistrado
reconheça apenas a prática de conduta vedada, uma vez que a
errônea capitulação legal dos fatos - e deles é que a parte se
defende - não impede sua readequação pelo juiz.
Se a Corte Regional reproduz, no corpo do acórdão,
apenas parte dos elementos de prova, mas ao concluir pela
gravidade dos fatos o faz por exame integral do conjunto
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probatório, inclusive por outros meios de prova ali não
reproduzidos, bem como por detalhes neles constantes, daí
decorrendo o juízo de proporcionalidade da pena de cassação,
alterar esta conclusão exigiria a incursão nos elementos
probatórios dos autos, o que é inadmissível nesta instância,
conforme dispõem as Súmulas 7 do Superior Tribunal de
Justiça e 279 do Supremo Tribunal Federal.
Recurso especial a que se nega provimento, reconhecendo
a consequente cessação dos efeitos da liminar que mantém os
Recorrentes no cargo, determinando as providências do art.
257, parágrafo único, do CE. (grifou-se)
(Recurso Especial Eleitoral n° 52183, Acórdão, Relator(a) Mm.
Maria Thereza Rocha De Assis Moura, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Tomo 77, Data 2410412015, Página
102)
Não se pode falar, portanto, em julgamento extra petita, estando a
decisão em estrita consonância com o que determina a legislação
eleitoral.
Na mesma linha, o eminente relator descreveu o seguinte:
Na origem, a Coligação "A Esperança de Novo com a Força do
Povo' integrada pelos partidos PTB, PSDB, PROS, PRP, PCdoB e
PSDC, ajuizou representação eleitoral em face de Carlos José Gama
Miranda, à época o prefeito candidato à reeleição, e Luciano de
Oliveira Vidal, o então Presidente da Câmara dos Vereadores e
candidato a vice-prefeito, imputando-lhes a prática de conduta
vedada e abuso de poder político. Os fatos que fundamentaram a
ação foram: (1) a redução da carga horária semanal de todos os
seividores públicos municipais de 44 para 40 horas, sem redução de
vencimentos, por lei complementar que foi sancionada e promulgada
em 15.08.2016; e (ii) a intensificação do programa de regularização
fundiária "Paraty, minha casa é aqui" entre 21.06.2016 e 28.06.2016
(3 meses antes da eleição) e, ainda, entre 29.08.2016 e 05.09.2016
(1 mês antes da eleição), com a concessão de direito real de uso de
áreas de propriedade do município, sem comprovação de dotação
orçamentária específica nos exercícios anteriores.
Na inicial, alegou-se que tais atos configuram as condutas
vedadas previstas na Lei n° 9.504/1997 (i) no an'. 73, V, que proibe
aos agentes públicos "readaptar vantagens ( ... ) a servidor público, na
circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem", bem
como (ii) no ad. 73, IV, que proíbe aos agentes públicos "fazer ou
permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e sefviços de caráter
social custeados ou subvencionados pelo Poder Público" e (iii) no ad.
73, § 10, que determina que, "no ano em que se realizar eleição, fica
proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por
parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade
pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
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anterior". Ao final, requereram a cassação dos registros ou diplomas
dos representados, bem como a declaração de inelegibilidade.
Em sua defesa, os ora recorrentes alegaram, quanto à redução de
jornada promovida pela LC municipal n° 38/2016, que: (i) ela buscou
garantir a mesma jornada para todos os servidores, visto que em
abril do mesmo ano havia editado LC que reduziu a carga horária
semana! para 40 horas para quase todos os servidores públicos
municipais, com exceção de uma única categoria; (ii) tal carga
horária reduzida já era praticada, de fato, por todos os servidores, de
modo que houve apenas ajuste da lei à realidade e ao horário efetivo
de funcionamento da Prefeitura Municipal; (iii) o projeto que resultou
na aprovação das leis complementares teria sido iniciado pelo poder
executivo em outubro de 2015; (iv) a readequação horária possibilita
a redução de gastos com eletricidade, horas extras, entre outros.
Quanto ao programa de regularização fundiária, sustentaram que: (i)
a Lei Municipal que criou o programa foi editada em 2014; (ii) a
regularização da posse direta dos munícipes que vivem há anos ou
décadas em imóveis do município não constitui distribuição gratuita,
nem liberalidade; e (iii) o programa vem sendo desenvolvido em
etapas desde 2014, sem cunho eleitoreiro.
A sentença julgou os pedidos totalmente improcedentes. Quanto à
redução da jornada, o juiz eleitoral destacou que "não houve
qualquer intenção dos representados em beneficiar determinada
classe de servidores públicos durante o período eleitoral, com a
finalidade de angariar votos ou agir em detrimento de servidores que
apoiassem outra candidatura". Já quanto ao programa de
regularização fundiária observou que ele "já havia sido iniciado muito
tempo antes do período eleitoral, sendo que as entregas dos títulos
de legitimação de posse eram apenas uma continuidade do que já
havia sido iniciado", além de não constituir "distribuição de bens
públicos, uma vez que não há qualquer liberalidade da
Administração Pública em conceder os títulos de legitimação de
posse ( ... ) porque é apenas a formalização de uma situação fática já
consolidada e existente há anos" (II. 292).
O TRE-RJ, por unanimidade, reformou a sentença para cassar os
diplomas de Carlos José Gama Miranda e Luciano de Oliveira Vidal,
na forma dos arts. 73, §51, da Lei n° 9.504/1997 e 22, XIV, da LC n°
64/1990, imputando-lhes a inelegibilidade por 8 anos e a multa
individual no valor de R$ 156.410,00.
Diante desses elementos, verifico que, desde a exordial, foram
veiculados os fatos alusivos à redução da carga horária semanal dos
servidores municipais e à intensificação das regularizações fundiárias, os quais
foram devidamente abordados nas manifestações defensivas apresentadas
pelas partes.
Nesse diapasão, a mera divergência entre os enquadramentos
jurídicos da exordial, da sentença de improcedência e do acórdão condenatório
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não revela o julgamento extra petita, porquanto a jurisprudência desta Corte
sobre o tema se firmou no sentido de que "os limites do pedido são
demarcados pela ratio petendi substancial, vale dizer, segundo os fatos
imputados à parte passiva, e não pela errônea capitulação legal que deles se
faça. Alegação de julgamento extra-petita rejeitada" (AI 30-66, rei. Mm.
Sepúlveda Pertence, DJde 17.5.2002).
igualmente:

"O magistrado pode qualificar os fatos

apresentados e aplicar as sanções adequadas, sem que se configure violação
ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita" (AC 1945-28, rei. Mm.
Luciana Lóssio, DJe de 2.9.2016). Cito, ainda: "Não ocorre julgamento extra
petita quando o Tribunal decide a causa a partir dos fatos narrados na inicial e
examina, também, aqueles apresentados como justificadores pelas defesas"
(REspe 130-68, rei. Mm. Henrique Neves, DJe de 4.9.2013).
Também não tem maior relevo a circunstância de não ter sido
declinado o pedido de cassação do registro na inicial, visto que cabe à Justiça
Eleitoral, uma vez verificado o ilícito, aplicar as sanções cabíveis,
independentemente do pedido específico formalizado pela parte.
Nessa linha: "Não houve violação aos arts. 128, 460, 512 e
513, do CPC, ou reformatio in pejus, alegada em função da ausência de
pedido expresso sobre a decreta ção de inelegibilidade na petição inicial, pois o
réu se defende dos fatos que lhe são imputados. A primeira página da petição
inicial menciona a prática de abuso de poder econômico, o que, nos termos do
art. V', 1, da LC n° 64/90, conduz à decreta ção de inelegibilidade" (REspe 28395, rei. Mm. José Delgado, DJde 9.11.2007).
Na verdade, todos esses precedentes estão cristalizados no
verbete sumuiar 62 do TSE, in verbis: "Os limites do pedido são demarcados
pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela
capitulação legal atribuIda pelo autor".
Assim, acompanho o relator em relação a toda a matéria
preliminar, inclusive no que diz respeito à alegada ofensa ao art. 492 do
Código de Processo Civil.
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conduta vedada do art. 73, V, da Lei 9.504/97, que foi reconhecida em face da
redução da carga horária semanal dos servidores.
Os recorrentes afirmam que a aludida redução que decorreu
da Lei Complementar Municipal 38/2016 teve como objeto a adequação
normativa de situação fática já consolidada, de modo que não houve nenhum
benefício aos servidores, que já cumpriam jornada inferior.
Sobre o tema, destaco o seguinte trecho do acórdão regional
(fI. 435):
No que se refere à Lei Complementar n° 38/2016, por sua vez,
consta às fis. 137, que sua sanção e promulgação se deu em 15 de
agosto de 2016, dentro do período eleitoral, sendo necessário,
assim, perquirir se os demais requisitos do Artigo 73, inciso V, da Lei
n.° 9.504/97 foram preenchidos.
Nesse sentido, para melhor exposição dos fatos, colaciono o inteiro
teor da Lei Complementar n° 38/2016 (fls. 137):
Art. 1. Altera o Art. 10 da Lei Complementar n° 031, de 05 de
abril de 2016, que passará a ter a seguinte redação:
A carga horária de todos os cargos efetivos do Município de
Paraty, que atua/mente tem cargas horárias de 44 horas
semanais, passarão a ter carga horária semanal de 40 horas
semanais.
Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação
plenária, revogadas as disposições em contrário.
Importante registrar, nessa mesma linha, a mensagem encaminhada
à Câmara Municipal, pelo recorrido Carlos José Gama Miranda, em
14 de Junho de 2016, quando deu início ao processo legislativo do
projeto de lei que resultou na Lei Complementar Municipal n.°
38/2016:
Senhor Presidente,
Pela presente mensagem, estamos enviando a essa Egrégia
Casa Legislativa, para apreciação e votação, o Projeto de Lei,
que altera a carga horária semanal de todos cargos efetivos do
Município de Paraty, de 44 horas para 40 semanais.
Considerando que o horário de funcionamento da Prefeitura é
de 8,30 às 17,00 horas.
Considerando que o servidor cumpre uma carga horária diária
de 08 (oito) horas restando 04 (quatro) horas.
Considerando que o servidor precisa cumprir mais 04 (quatro)
horas.
Considerando que não há expediente aos sábados.
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Considerando ainda que a Lei Complementar n.° 031, de 05 de
abril de 2016, deixou de amparar a classe de agentes
operacionais de defesa civil.
Em face ao exposto, solicitamos aos nobres Edis, a apreciação
e votação do projeto enunciado, em regime de urgência
urgentíssima, por tratar-se de matéria de interesse e de grande
relevância.
Assim como o eminente relator, entendo que é possível o
reenquadramento jurídico da moldura tática descrita no acórdão recorrido,
cujas premissas indicam que a ação legislativa teve como propósito corrigir
erro material de lei anterior, de maneira a conferir regime isonômico a todos os
servidores municipais.
Nesse contexto, possível o afastamento da conduta vedada de
que trata o art. 73, V, da Lei 9.504197.
Com relação à conduta vedada do art. 73, IV, § 10, da Lei
9.504/97, os recorrentes afirmam que já havia atos relacionados ao programa
fundiário em exercícios anteriores, de modo que se aplicaria a ressalva legal.
No entanto, sobre o ponto, o Tribunal a quo, soberano no
exame de fatos e provas, assentou que "as entregas dos títulos de direito real
de uso foram efetuadas pela primeira vez, no mês de abril, sendo certo que
não há nos autos qualquer comprovação de dotação orçamentária especifica
relativa ao programa nos exercícios anteriores a 2016" (ti. 438v), conclusão
insuscetível de revisão em sede extraordinária, a teor do verbete sumular 24
doTSE.
Desse modo, não se evidencia caracterizada a exceção da
parte final do § 10 do art. 73 da Lei 9.504/97.
Os recorrentes afirmam que a concessão de títulos de direito
real de uso não se enquadra nõ conceito de distribuição gratuita constante do
referido dispositivo.
No entanto, como bem consignou o relator, não há, no caso,
contraprestação ou circunstância indicativa de que a cessão foi onerosa, sendo
certo que a Corte de origem assentou que a distribuição foi gratuita, premissa
cuja revisão igualmente é inviável em sede de recurso especial.
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No que diz respeito ao abuso do poder político, destaco o
seguinte trecho do acórdão recorrido (fis. 438-439v):
O segundo fato atribuído aos recorridos consiste no uso promocional
em favor de candidatura do Programa Social "Paraty, minha casa é
aqui" através de sua intensificação no período eleitoral, com a
concessão de 221 (duzentos e vinte um) títulos de direito real de
uso, entre 29 de agosto e 5 de setembro de 2016.
Na visão da coligação recorrente, embora instituído pela Lei
Municipal 1.937, de 2014, o início da execução do programa social
apenas ocorreu em abril de 2016, como comprovaria a capa do
jornal "Expressão do Povo" acostada às fis. 26, com a seguinte
manchete:
"Paraty entrega escritura pela 1° vez a comunidades".
Em acréscimo, consignam que, no mês de junho, nos dias 21 e 28,
houve evento público, com a presença do Prefeito, para entrega de
escrituras do referido programa social, conforme convite de fis. 27 e
fotos no Facebook do candidato, de fis. 28/29, em que se apontam
4.000 beneficiados pelo programa.
Já no período eleitoral, em 29 de agosto, houve nova etapa do
programa social, em reunião, no Colégio Estadual CEMBRA, como
demonstra a foto de fis. 30.
Foi juntada aos autos, também, foto do Facebook de beneficiada
pelo programa social (fis. 33), na qual a eleitora, com a o instrumento
que lhe concedeu o direito real de uso em mãos, escreve mensagem
de apoio ao recorrido:
"Acabei de receber meu primeiro documento para fazer
escritura de minha casa.
Obrigada Prefeito Casé e 15 e com o 15 eu estou".
Posteriormente, às fis. 236, peticionou a coligação requerendo a
juntada de material de propaganda dos recorridos, no qual estes
acusam a coligação recorrente de querer "barrar" o prosseguimento
do programa social "Paraty, minha terra é aqui' o que fica bastante
claro, a partir da leitura do teor do panfleto, de tiragem de 5.000
exemplares (fis. 238):
"Querem barrar as escrituras
A turma do 14 entrou com uma representação na Justiça para
impedir a entrega das escrituras para os moradores da Ilha das
Cobras, Patitiba e Mangueira. Tem gente que é assim mesmo:
não fez e não quer deixar que façam. A resposta para essa
turma virá nas urnas. Paraty não vai retroceder. E o programa
Paraty Minha Terra é Aqui vai beneficiar mais 5.000
paratienses!"
Como se percebe a partir do texto acima, nota-se, de fato, o uso
prornocional em favor da candidatura dos recorridos de programa
social do Município que concede, gratuitamente, o direito real de uso
de propriedades do poder público, conforme Lei Municipal n.° 1,937.
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Por ser instituto previsto no artigo 1.225, inciso Xl, do Código Civil e
possuir valor económico, o direito real de uso, concedido pelo
Município, pode ser incluído na proibição vertida no artigo 73, inciso
IV, da Lei n.° 9.504/97, inverbis:
"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou
não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
IV - fazer ou permitir uso prornocional em favor de candidato,
partido político ou coligação, de distribuição gratuíta de bens e
serviços de carater social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público";
Com efeito, a deflagração do ilícito eleitoral revela-se de maneira
contúndente quando na própria contestação dos investigados (FIs.
59), são fornecídos as datas e locais em que realizadas cerimónias
de entrega dos títulos de direito real de uso:
"Datas e local das Cerimónias e quantidade de entrega dos
Títulos' até a presente data:
18/04/16— Gabinete do Prefeito —10
01/06/16 - Gabinete do Prefeito - 18
23/06/16 - Escola da Mangueira —51
29/08/16 - Colégio Estadual CEMBRA - 142
05/09/16— Creche da ilha das Cobras - 79"
A leitura de tais informações deve ser coadunada com notícia, não
negada pelos investigados, de que as entregas dos títulos de direito
real de uso foram efetuadas pela primeira vez, no mês de abril,
sendo certo que não há nos autos qualquer comprovação de dotação
orçamentaria especifica relativa ao programa nos exercícios
anteriores à 2016, hão se podendo acolher a tentativa dos recorridos
de ver ocorrida a exceção legal insculpida no artigo 73, §10, da Lei
n.° 9.504/9 7:
" 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade
pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentaria no exercício
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
(Incluído pela Lei n°11.300, de 2006)".
Nesse sentido, embora declare a realização de "levantamento
planialtimétrico" (fis. 173), em 2014, e nomeação de comissão
técnica e grupo de trabalho (fls. 175), em 2015, não há comprovação
de execução orçamentária específica a fazer incidir a exceção
prevista no §10, do artigo 73, da Lei n.° 9.504/9 7.
Por tais motivos, conclui-se que foi, igualmente, transgredido o §10
do artigo 73 da Lei n.° 9.504/97, além do já citado inciso V, do
mesmo artigo 73.
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A prática de condutas vedadas, com repercussão de beneficiar 5 mil
eleitores, por chefe do poder executivo candidato à reeleição, no
contexto de uma eleição muito disputada e vencida pela diferença de
5 (cinco) votos, denota gravidade suficiente para configuração de
abuso de poder político, a ensejar a cassação dos diplomas dos
recorridos e a consequente inelegibilidade cominada, na forma do
inciso XIV, do artigo 22, da Lei Complementar n.° 64/90.
Como venho me posicionando, o ato abusivo eleitoral, no atual
regime jurídico formaliza-se sempre que alguém, ainda que no
exercício de direito previsto na legislação, prejudica, em conta do
emprego extremado do poder econômico ou político de que tem
gestão ou controle, a normalidade e a legitimidade das eleições,
afetando o seu regular desenvolvimento e a imprescindível
correlação que deve existir entre a igualdade entre os candidatos, a
vontade do eleitor e o resultado das urnas.
A normalidade e a legitimidade do prélio eleitoral devem encontrar,
assim, ressonância na igualdade de oportunidades para aqueles que
pretendem ascender ao poder e, nesse particular, tal igualdade
somente estará assegurada corri a completa expurgação dos
candidatos que fomentem sua campanha mediante práticas
espúrias, ainda que com contornos de legalidade.
O artigo 23 da Lei Complementar n.° 64/90 ao dispor que o "Tribunal
formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e
notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando
para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados
pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura
eleitoral", traduz norma que, longe de violar direitos individuais dos
participantes das eleições, busca, essencialmente, guarnecer os
bens jurídicos expressamente destacados na Constituição da
República, na forma do já mencionado artigo 14, § 9, da
Constituição.
No caso dos autos, os dois integrantes da chapa, figuras políticas da
alta administração municipal, possuíam amplo conhecimento acerca
dos fatos relatados, tendo assumido o risco de sujeitarem-se às
consequências previstas na legislação.
Acerca da indispensável dosimetria relativa às duas condutas
vedadas praticadas pelos recorridos, entendo que, em conjunto ou
separadamente, possuíram gravidade suficiente para distorcer o
resultado de uma eleição vencida pela diferença de 5 (cinco) votos,
razão pela qual a multa pecuniá ria deve ser fixada em patamar
máximo, bem como deve incidir a sanção de cassação dos diplomas,
por ambas as condutas.
No entanto, por ser a conduta vedada do inciso IV do artigo 73 mais
especifica em relação à conduta do §10, vejo razoável a unificação
da multa, uma vez que o fato que ensejou as duas condutas vedadas
foi o mesmo.
Nessa linha, houve, no Município de Paraty, o comparecimento de
23.196 eleitores às urnas, sendo certo que os próprios recorridos
propagaram que o programa social beneficiaria cerca 5.000
munícipes, de maneira que não há outra solução mais proporcional
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do que a cassação dos diplomas e a aplicação da multa no patamar
máximo estabelecido pela legislação eleitoral, alcançando o
montante de R$ 106.410,00, na forma do artigo 62, §40, da
Resolução TSE n° 23.457/15.
De acordo com esse trecho, o abuso do poder político ficou
caracterizado em razão das seguintes circunstâncias: a) a distribuição gratuita
dos bens ocorreu pela primeira vez no ano eleitoral; b) entregas ocorridas em
eventos promocionais vinculados à candidatura dos investigados; c)
concentração das entregas no mês anterior à eleição; d) a divulgação do
programa social; e e) o resultado do pleito, que foi decidido por apenas 5
votos.
A partir dessa fundamentação, entendo inviável a revisão do
juízo da Corte de origem acerca da gravidade sem o reexame de fatos e
provas, providência que não se admite em sede de recurso especial, a teor do
verbete sumu lar 24 do TSE.
Aliás, registre-se que a diminuta diferença de votos só reforça
o juízo de gravidade, que não se subordina ao resultado da eleição, mas que
por este pode ser influenciado.
Nesse sentido: "O reconhecimento da potencialidade em cada
caso concreto implica o exame da gravidade da conduta ilícita, bem como a
verificação do comprometimento da normalidade e da legitimidade do pleito,
não se vinculando necessariamente apenas à diferença numérica entre os
votos ou a efetiva mudança do resultado das umas, embora essa avaliação
possa merecer criterioso exame em cada situação concreta" (RCED 6-61, rei.
Mm. Aldir Passarinho Junior, DJe de 16.2.2011).
Assim, na mesma linha assentada no voto do eminente relator,
entendo que estão devidamente evidenciados o abuso do poder político e a
conduta vedada.
Por outro lado, assim como Sua Excelência, entendo que não
está evidenciada a participação do vice-prefeito nos atos abusivos perpetrados,
porquanto o único fundamento invocado pela Corte de origem foi o "amplo
conhecimento acerca dos fatos relatados, tendo assumido o risco de se
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sujeitarem às consequências previstas na legisla ção", o que não é suficiente
para atrair a grave consequência alusiva à inelegibilidade.
Por essas razões, acompanho integralmente o ministro
relator e voto no sentido de dar provimento parcial a ambos os recursos
especiais eleitorais para fins de afastar a configuração da conduta
vedada prevista no art. 73, V, da Lei 9.504/97 e a multa dela decorrente,
aplicada no valor de R$ 50.000,00 a cada um dos recorrentes, bem como
dar provimento parcial ao recurso especial eleitoral de Luciano de
Oliveira Vidal para afastar a imposição da sanção de inelegibilidade, uma
vez que não está comprovada sua participação ou anuência nos atos
ilícitos.
Ademais, voto no sentido de julgar prejudicadas as ações
cautelares e o agravo interno interposto em face da decisão que atribuiu
efeito suspensivo ao agravo em recurso especial.
Por fim, na mesma linha do que consignou o ilustre relator,
uma vez mantida a decisão de cassação para os cargos de prefeito e viceprefeito do Município de Paraty/RJ, devem ser convocadas novas
eleições, a partir da publicação do acórdão, nos termos de julgados desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal.

VOTO (ratificação)

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (relator):
Senhora Presidente, Vossa Excelência me permite fazer uma breve
observação? Quero dizer que recebi do agravante um conjunto de documentos
procurando demonstrar que o programa continuou posteriormente às eleições.
Mas creio que isso não elide o fato anterior.
Quero também registrar que recebi um documento da
Cornmunities, uma ONG muito séria, que presta apoio a projetos dos
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municípios em áreas diversas, com depoimento extremamente positivo sobre a
gestão do prefeito - neste momento já com três votos desfavoráveis -, e o
levei em conta. Porém o depoimento e as realizações não têm relação com a
questão que diz respeito ao presente processo de abuso do poder político.
De modo que considero sempre triste a destituição de alguém
eleito, que teve gestão elogiada, mas temos de tratar igualitariamente todos
que estão na mesma situação. Portanto, o fato de ser bom gestor não elidiu, a
meu ver, a circunstância de que houve abuso do poder político.
Reitero meu voto, embora tenha levado em consideração as
manifestações que recebi.

ESCLARECIMENTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Vossa
Excelência mantém a conduta ilícita de intensificação do programa de
regularização fundiária tanto sob a ótica da conduta vedada quanto a do abuso
do poder político?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (relator):
Mantenho o voto original.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente):
Mantendo a multa individual de R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos
e dez reais) e a inelegibilidade do prefeito. Com relação ao vice-prefeito, Vossa
Excelência afasta a inelegibilidade quanto ao abuso de poder, porque não foi
verificada sua participação nos fatos que lhe foram imputados - ele atuou
como mero beneficiário da conduta.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Senhora Presidente,
de início, assim como o relator, rejeito as preliminares suscitadas no recurso
especial. Destaco, em especial, que o TRE/RJ manifestou-se de modo claro e
expresso sobre todos os temas relevantes para o deslinde da controvérsia,
inexistindo omissões.
No que toca ao tema de fundo, também acompanho o relator
para, no caso específico dos autos, afastar a ilicitude de promulgação de lei
dentro do período vedado por meio do qual se reduziu a carga horária de
servidores públicos municipais 44 para 40 horas semanais.
As peculiaridades do caso revelam que referida lei foi editada
unicamente para sanar erro material de lei anterior, surgida fora do período
vedado, que havia deixado de promover a redução de jornada para uma
categoria específica de servidores, no total de apenas dez.
Por outro vértice, o acórdão regional não merece reparo na
parte em que se assentou a prática de condutas vedadas a agentes públicos
(art. 73, IV e § 10, da Lei 9.504/9715) e de abuso de poder político, e mais uma
vez acompanho o relator.
A moldura fática é clara no sentido de que houve uso
promocional do programa de regularização fundiária "Paraty, minha vida é
aqui", com notória intensificação no período eleitoral, quando se concederam
221 títulos de direito real de uso faltando pouco mais de um mês para as
Eleições 2016.

15

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

E ... ]

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de
bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

1...]

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte
da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público
poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
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Além da ausência de execução orçamentária no ano anterior
(requisito previsto no art. 73, § 10, da Lei 9.504/97), é de se ressaltar a
distribuição de panfletos de propaganda em período de campanha - com
tiragem de 5.000 exemplares - assentando que o programa não iria ser
interrompido e que os próprios recorrentes reconheceram que o programa
beneficiou mais de 5.000 munícipes.
Essas circunstâncias, somadas à diferença de apenas cinco
votos entre os primeiros e os segundos colocados, denotam a gravidade
necessária para impor a sanção de perda de diplomas.
Por fim, assim como o relator, também afasto a inelegibilidade
imputada ao vice-prefeito, que à época dos fatos era presidente da Câmara
Municipal, sem relação direta, portanto, com as ações do prefeito candidato à
reeleição.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES:
Senhora Presidente, acompanho o eminente relator, inclusive com as achegas
trazidas por Sua Excelência nesta assentada.
Eu dizia, lateralmente, ao Ministro Edson Fachin, não imaginar
que a angústia natural de um juiz de primeiro grau fosse muito maior num juiz
de Tribunal de instância extraordinária. Apenas descobri isso no Superior
Tribunal de Justiça, ao deparar-me com casos como este. Porque, mais do que
tratar igualitariamente, como disse o eminente relator, temos de seguir a regra
processual do que está no acórdão.
Recebi o eminente advogado, com memoriais, em que se
afirmava, inclusive, que a criação na Secretaria Municipal, com o projeto, tudo
isso denotaria não ter havido conduta preordenada eleitoreiramente.
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Não obstante esse fato, restou consignado no acórdão que,
efetivamente, os títulos foram entregues no ano eleitoral, durante o período
vedado.
Portanto, com essas brevíssimas considerações, voto no
sentido de acompanhar o eminente relator, circunstanciado com essas
afirmações, ou seja, não obstante haver notícia de que o prefeito teria sido um
bom gestor, ele pecou no particular, durante o processo eleitoral.
Acompanho o relator, Senhora Presidente.

VOTO

O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS: Senhora
Presidente, chego à mesma conclusão que o eminente relator, cujo voto
considero muito bem fundamentado, assim como o voto do eminente vistor.
Acompanho o relator.

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente):
Senhores Ministros, acompanho o eminente relator.
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EXTRATO DA ATA

AI n° 283-53.2016.6.19.0057/RJ. Relator: Ministro Luís Roberto
Barroso. Agravante: Carlos José Gama Miranda (Advogados: Fernando
Augusto Henriques Fernandes - OAB: 108329/RJ e outros). Agravante:
Luciano de Oliveira Vidal (Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva OAB: 34248/DF e outros). Agravada: Coligação A Esperança de Novo com a
Força do Povo (Advogados: Ademir Pereira Porto - OAB: 37328/RJ e outros).
AgR-AC 0602235-86.201 7.6.00.0000/RJ. Relator: Ministro Luís
Roberto Barroso. Agravante: Carlos José Gama Miranda (Advogados: Thiago
Fernandes Boverio e outros). Agravacfa: Coligação A Esperança de Novo com
a Força do Povo.
AC 0602357-02.201 7.6.00.0000/RJ. Relator: Ministro Luís
Roberto Barroso. Autor: Luciano de Oliveira Vidal (Advogados: Luis Gustavo
Motta Severo da Silva). Ré: Coligação A Esperança de Novo com a Força do
Povo)
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos
agravos e parcial provimento aos recursos especiais eleitorais para afastar a
configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso V, da Lei n°
9.504/97 e a multa dela decorrente, bem como, quanto a Luciano de Oliveira
Vidal, afastar a sanção de inelegibilidade imposta, julgou prejudicados as
ações cautelares e o agravo interno interposto contra a decisão que atribuiu
efeito suspensivo ao agravo em recurso especial e determinou a comunicação
ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para que convoque novas
eleições a partir da publicação do acórdão e independentemente do trânsito
em julgado.
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Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís
Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Mauro Campbell Marques,
Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.
SESSÃO DE 23.4.2019:

