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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
RECURSO ORDINÁRIO N° 1.453 (31766-24.2007.6.00.0000)
BELÉM - PARÁ.

- CLASSE 27-

Relator: Ministro Felix Fischer.
Recorrente: Nadir da Silva Neves.
Advogada: Ana Daniela Leite e Aguiar.
Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE) COM BASE NO ART. 22
DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90 (ABUSO DE PODER
ECONÔMICO)
E ART. 30-A DA LEI N° 9.504/97
(IRREGULARIDADES NA ARRECADAÇÃO E GASTOS
DE RECURSOS DE CAMPANHA). CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. PRAZO
PARA O AJUIZAMENTO.
PRAZO DECADENCIAL.
INEXISTÊNCIA.
FIM DO MANDATO.
PERDA
DO
INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. AUSÊNCIA
DE DECLARAÇÃO
E
RECIBO ELEITORAL. SANÇÃO APLICÁVEL. NEGATIVA
DE OUTORGA DO DIPLOMA OU A CASSAÇÃO.
ART. 30-A, S 2°. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE INTERESSE
DE AGIR. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Não prospera a alegação de cerceamento
de
defesa, já que a peça defensiva na ação de investigação
judicial deve vir instruída com os documentos e o rol de
testemunhas indispensáveis para a demonstração do
alegado em suas razões. No caso, a tese de que seria
necessária a oitiva de testemunhas está preclusa, pois o
investigado não indicou, de pronto, o respectivo rol,
conforme determina o art. 22, I, a, da Lei Complementar
nO64/90. Além disso, não juntou nenhum documento que
pudesse demonstrar o alegado em suas razões.
2.
Sendo a prova pericial prescindível para o deslinde
do caso, não há ofensa ao art. 5°, LV, da Constituição.
Precedente: REspe nO 21.421/SP, ReI. Min. Fernando
Neves, DJ de 21.5.2004. No caso, o investigado não
demonstrou
a necessidade
da prova. Intimado
a
apresentar
alegações
finais,
protor.olou-as
oportunamente, sem, contudo, suscitar a ausência de
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manifestação do e. Tribunal a quo a respeito das provas
requeridas.
3.
O rito previsto no art. 22 da Lei Complementar
nO 64/90 não estabelece prazo decadencial para o
ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral. Por
construção jurisprudencial,
no âmbito desta c. Corte
Superior, entende-se que as ações de investigação
judicial eleitoral que tratam de abuso de poder econômico
e político podem ser propostas até a data da diplomação
porque, após esta data, restaria, ainda, o ajuizamento da
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e do
Recurso Contra Expedição do Diploma (RCED). (REspe
nO12.531/SP, ReI. Min. limar Galvão, DJ de 1°.9.1995 RO
nO401/ES, ReI. Min. Fernando Neves, DJ de 1°.9.2000,
RP nO 628/DF, ReI. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de
17.12.2002). O mesmo argumento é utilizado nas ações
de investigação fundadas no art. 41-A da Lei 9.504/97,
em que também assentou-se que o interesse de agir
persiste até a data da diplomação (REspe 25.269/SP,
ReI. Min. Caputo Bastos, DJ de 20.11.2006). Já no que
diz respeito às condutas vedadas (art. 73 da Lei
n°
9.504/97),
para
se
evitar
o
denominado
"armazenamento tático de indícios", estabeleceu-se que o
interesse de agir persiste até a data das eleições,
contando-se
o prazo de ajuizamento
da ciência
inequívoca da prática da conduta. (00 no RO 748/PA,
ReI. Min. Carlos Madeira, DJ de 26.8.2005; REspe
25.935/SC, ReI. Min. José Delgado, ReI. Designado
Min. Cezar Peluso, DJ de 20.6.2006).
4.
Considerando
que
o
art.
30-A
sanciona
irregularidades na arrecadação e gastos de recursos de
campanha poder-se-ia pensar que o interesse de agir no
ajuizamento das representações
da Lei nO 9.504/97
esvair-se-ia com o prazo para prestação de contas fixado
no art. 29, 111 e IV, da Lei 9.504/97. Entretanto, o art. 30,
9 2° da Lei 9.504/97 possibilita a correção de "erros
formais e materiais" ao longo do procedimento
de
prestação de contas, o que desautoriza a "rejeição das
contas e a cominação de sanção ao candidato ou partido"
(art. 30, 9 2°). Além disso, a norma fixou prazo apenas
para que o Tribunal competente "julgue as contas dos
candidatos eleitos" (art. 30, 9 1°). Não há prazo fixado
para julgamento das contas dos não eleitos - exatamente
a hipótese dos autos, em que o recorrido cuida-se de
suplente. Ademais, muitos são os casos em que os
candidatos não respeitam o prazo previsto para prestação
de contas.
5
Não houve a criação aleatória de prazo decadencial
para o ajuizamento das ações de investiÇJação ou
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representações
da Lei nO 9.504/97,
mas sim o
reconhecimento da presença do interesse de agir. Tais
marcos, contudo,
não possuem
equivalência
que
justifique
aplicação
semelhante
às hipóteses
de
incidência do art. 30-A da Lei 9.504/97. Esta equiparação
estimularia os candidatos não eleitos, que por ventura
cometeram deslizes na arrecadação de recursos ou nos
gastos de campanha, a não prestarem as contas.
Desconsideraria,
ainda,
que
embora
em caráter
excepcional, a legislação eleitoral permite a arrecadação
de recursos após as eleições (Art. 19, Resolução-TSE
nO 22.250/2006). Além disso, diferentemente do que
ocorre com a apuração de abuso de poder e captação
ilícita de sufrágio não há outros instrumentos processuais
- além da ação de investigação judicial e representação que possibilitem a apuração de irregularidade nos gastos
ou arrecadação de recursos de campanha (art. 30-A da
Lei 9.504/97). Assim, tendo sido a ação ajuizada em
5.1.2007, não procede a pretensão do recorrente de ver
reconhecida a carência de ação do Ministério Público
Eleitoral em propor a representação com substrato no
art. 30-A da Lei nO 9.504/97. Tendo em vista que a
sanção prevista pela violação do mencionado dispositivo
encerra apenas a perda do mandato, sua extinção é que
revela o termo a partir do qual não mais se verifica o
interesse processual no ajuizamento da ação.
6.
Na
hipótese
de
irregularidades
relativas
à
arrecadação
e gastos de recursos de campanha,
aplica-se a sanção de negativa de outorga do diploma ou
a cassação, quando já houver sido outorgado, nos termos
do S 2° do art. 30-A. No caso, o recorrente não contestou,
tornando fato incontroverso, a imputação de que ocultou o
recebimento de doações estimáveis em dinheiro e não
emitiu recibo eleitoral, nos termos do parecer conclusivo
da Coordenadoria
de Controle Interno do Tribunal
Regional Eleitoral do Pará (fI. 109), contrariando o art. 23,
S 2°, da Lei nO9.504/97.
7.
Não
havendo,
necessariamente,
nexo
de
causalidade entre a prestação de contas de campanha
(ou os erros dela decorrentes) e a legitimidade do pleito,
exigir prova de potencialidade seria tornar inócua a
previsão contida no art. 30-A, limitado-o a mais uma
hipótese de abuso de poder. O bem jurídico tutelado pela
norma revela que o que está em jogo é o princípio
constitucional da moralidade (CF, art. 14, S 9°). Para
incidência do art. 30-A da Lei nO 9.504/97, é necessário
prova da proporcionalidade (relevância jurídica) do ilícito
praticado pelo candidato em vez da potencialidade do
dano em relação ao pleito eleitoral (Precedente: RO

/
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nO 1.540/PA, de minha relatoria, DJE de 1°.6.2009).
Nestes termos, a sanção de negativa de outorga do
diploma ou de sua cassação (s 2° do art. 30-A) deve ser
proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada
ao bem jurídico protegido. No caso, a irregularidade teve
grande repercussão no contexto da campanha em si
(embora o candidato tenha gasto quase 85% dos
recursos arrecadados com combustíveis e lubrificantes,
não relacionou na prestação de contas despesas de
locação de bens móveis que justificassem a utilização
desse material. Ou seja, recebeu consideráveis doações
estimáveis em dinheiro e não emitiu recibo eleitoral). Não
é, pois, desmesurada a incidência da sanção.
8.
Quanto
reconhece-se
representante
proposta após

à

imputação
de abuso
de poder,
a ausência do interesse de agir do
neste particular, uma vez que a AIJE foi
a diplomação.

9.
Recurso ordinário parcialmente provido para afastar
a inelegibilidade do candidato, uma vez que a AIJE foi
proposta após a diplomação, mantendo, contudo, a
cassação do diploma do suplente pela violação ao
art. 30-A da Lei nO9.504/97.
Acordam
unanimidade,

os ministros

do Tribunal

Superior

Eleitoral,

por

em prover parcialmente o recurso tão somente para afastar a

inelegibilidade, mantendo a cassação do registro de candidatura do recorrente,
nos termos das notas taquigráficas.
Bra~t~a, 25~~:~0

~~~(/-..l

de 2010.

_

PRESIDENTE

-

RELATOR

~~
~FISCHER
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RELATÓRIO

o
cuida-se

SENHOR

FISCHER:

Senhor

Presidente,

recebido, na origem,

(fls.

186-202),

como recurso ordinário,

interposto

por

Nadir da Silva Neves, contra

v. acórdão

e. Tribunal

proferido

especial

FELlX

eleitoral

ementado

de recurso

MINISTRO

pelo

Regional

Eleitoral

do

Pará,

assim

(fI. 172):
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL POR REJEiÇÃO
DE CONTAS. ART. 22, ~4°, DA LEI 9.504/97 E ART. 40,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 22.250/06. PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DE AÇÃO
REJEITADA.
MÉRITO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO
E
CAPTAÇÃO ILíCITA DE RECURSOS PARA FINS ELEITORAIS.
CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DO DIPLOMA DE SUPLENTE E
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE POR 3 (TRÊS) ANOS DA
ELEiÇÃO EM QUE SE VERIFICOU O ILíCITO. ARTS. 30-A, ~2° DA
LEI 9.504/97 C/C ART. 22, XIV, LEI COMPLEMENTAR N.o 64/90.
1. Não há prazo decadencial para a interposição da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, em especial em face da rejeição da
prestação de contas de candidato não eleito. Preliminar rejeitada.
2. A captação ilícita de recursos para fins eleitorais é toda aquela
que esteja em desacordo com a Lei 9.504/97, advinda de qualquer
daquelas entidades do art. 24 ou, ainda que de origem em si mesma
não vedada, sejam recursos que não transitem pela conta obrigatória
do candidato (caixa dois) ou não declarados e ao mesmo tempo
sejam aplicados indevidamente na campanha eleitoral.
3. O abuso do poder econômico, tratando-se de AIJE por rejeição de
contas, decorre da própria captação ilícita de recursos, haja vista que
o candidato, ao angariá-los e aplicá-los em sua campanha sem a
estrita obediência aos ditames legais, aos quais todos os candidatos
devem se balizar, se coloca em condição econômica privilegiada, de
maneira a, potencialmente, comprometer a isonomia do processo
eleitoral e a igualdade entre os candidatos.
4. Possuindo as falhas verificadas na rejeição da prestação de
contas a necessária potencialidade de ter influído no resultado da
Eleição, com fulcro nos arts. 30-A, ~2°, da Lei 9.504/97 e 22, XIV da
LC 64/90, impõe-se a cassação do diploma de suplente do
investigado e aplicação da pena de inelegibilidade por 3 (três) anos.
5. A omissão de despesas e a não declaração da sobra de
campanha constituem indícios de cometimento do crime do art. 350
do Código Eleitoral, sabido que os documentos acostados na
prestação de contas de campanha são documentos públicos, pelo
que devem ser encaminhadas cópias dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para os devidos fins.
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de ação proposta

pelo Ministério

Público Eleitoral em desfavor de Nadir da Silva Neves, com fulcro nos arts. 30
e 30-A da Lei nO9.504/9i

e art. 22 da Lei Complementar

A ação foi julgada

procedente

nO64/902.

pelo e. Tribunal a quo, nos

termos da ementa transcrita.
Dessa decisão, Nadir da Silva Neves interpõe recurso especial
eleitoral, apontando as seguintes preliminares:
a)

sua defesa foi cerceada pelo Tribunal a quo, uma vez que

seu pedido de realização
depoimento

de prova testemunhal,

pessoal das partes não mereceu

pericial e

consideração

pela e. Corte Regional. Assim, a ampla defesa não lhe foi
garantida,

pois,

com

as

provas

mencionadas,

pretendia

comprovar as alegações expostas em sua contestação;
b)

"(...) o Ministério Público Eleitoral não atendeu o prazo de

cinco

dias

para

consubstanciados

o

ajuizamento

da

ação,

nos

no art. 22 da Lei Complementar

moldes
nO 64/90"

(fI. 192), pelo que a ação deve ser extinta sem resolução do
mérito.

Frisa que a ação

foi proposta

após

a data

da

diplomação dos candidatos eleitos;

Art 30. Examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a Justiça Eleitoral decidirá sobre a sua regularidade.
1° A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 8 (oito) dias antes da
diplomação. (Redação dada pela Lei nO11.300, de 2006)
S 2° Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou
partido.

S

S 3° Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de
Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios, pelo tempo que for necessário.
S 4° Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar diretamente do
candidato ou do comitê financeiro as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a
complementação dos dados ou o saneamento das falhas.
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação pOderá representar à JU5ti~ Eleitoral relatando fato5 e indicandu
provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei,
relativas à arrecadação e gastos de recursos. (Incluido pela Lei nO 11.300, de 2006)
S 1° Na apllraçÃo rlR (jIlR Ir;!l;! p.!;Ip.Mti00, élplicélr-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n° 64,
de 18 de maio de 1990, no que couber. (Incluído pela Lei nO11.300, de 2006)
S 2° Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou
cassado, se Jã houver sido outorgado (Incluído pela Lei nO 11.300, de 2006)
Art. 22. Qualquer partido politico, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indicios e circunstâncias e
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
~utorid~dc, ou utilizaç1ío indevida de voíeulos ou meios de comunicação social, em beneficio de candidato ou de
partido politico, obedecido o seguinte rito:
(...)
2
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ajuizadas
também

para

com

a

fulcro

propositura
no

art.

se aplica às ações

das

73 da

Lei

de investigação

judicial eleitoral levadas a juízo com esteio no art. 30-A da Lei
nO9.504/974.
Quanto ao mérito, alega, em síntese, que:
a)

o Ministério Público Eleitoral não comprovou as alegações

deduzidas

na inicial, bem como
recorrente

não demonstrou

específico"

do

quanto

ao

abuso

econômico,

além de não provar a existência

o "dolo

de

poder

de vantagem

suficiente a influir no pleito (potencialidade);
"se existe

b)

nos extratos

alguma

não

conformidade,

a

relação é contábil financeira da campanha, mas não um ilícito
eleitoral a ponto de prejudicar na inelegibilidade
para com sua reeleição de vereador da capitar,
seja,

não

haveria

falar-se

em

crime

do candidato
(fI. 199) ou

eleitoral

ou

em

inelegibilidade;
c)

não houve abuso de poder, uma vez que ausentes "provas

de DOLO específico com objetivo de aliciar eleitores e, assim,
captar-lhes

os votos; bem como, que hajam influenciado

de

modo decisivo o resultado do pleito" (fI. 200);
d)

seu diploma não puderia ser cassado, de acordo com o

que dispõe o art. 22, XV, da Lei Complementar
Ao fim, pugna pelo provimento
v. acórdão regional, afastando

a inelegibilidade

nO64/905.

do recurso para reformar o
que lhe foi imputada

e a

cassação de seu diploma.

3
4

Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais.
Captação ilicita de recursos para campanha eleitoral.

5 Art. 22. Qualquer partido politico, 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 politico, obedecido o seguinte rito:
XV - se a representação for julgada procedente após a eleição do candidato serão remetidas cópias de todo o
processo ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos no art. 14, SS 10 e 11 da Constituição Federal, e
art. 262, inciso IV, do Código Eleitoral.
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Contrarrazões às fls. 209-216.

o

recurso foi recebido pelo e. Tribunal Regional Eleitoral do

Pará como ordinário, em conformidade com o princípio da fungibilidade.
A

d.

Procuradoria-Geral

Eleitoral

manifestou-se

pelo

não provimento do recurso. (fls. 222-228)
É o relatório.

VOTO

o
Presidente,

SENHOR

primeiramente,

MINISTRO

FELlX

consigno

o acerto

FISCHER

(relator):

da decisão

Senhor

regional

que

recebeu o presente recurso como ordinário, cabível à espécie, nos termos do
art. 121,

S 4°,

111, da Constituição6 e art. 276, 11, a, do Código Eleitoral?
Em segundo lugar, reconheço a tempestividade

uma vez que na hipótese de investigação judicial,

do recurso,

pela qual se cumula a

verificação de abuso de poder e desrespeito a infrações à Lei das Eleições,
aplica-se o prazo recursal geral disposto no art. 258 do Código Eleitoral8,
diante do prescrito no art. 292,

S

2°, do Código de Processo Civil9. Nesse

sentido, mutatis mutandis:
Na hipótese de investigação judicial, na qual se cumula a apuração
de abuso de poder e infração ao art. 41-A da Lei das Eleições - que
seguem o mesmo rito do art. 22 da LC nO64/90 -, aplica-se o prazo
recursal geral estabelecido no art. 258 do Código Eleitoral, em face
da incidência do art. 292, ~ 2°, do Código de Processo Civil.

e Art 1?1 (nmi~~ig)

S 4°

- Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
111- versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;

Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais
o Tribunal Superior:
11- ordinário:

7

são terminativas,

salvo os casos seguintes em que cabe recurso para

a) quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais;
Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial,
ato, resolução ou despacho
8

Art. 292. É permitida a cumulação,
não haja conexão.

9

o recurso deverá ser interposto em três dias da publicação

do

num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles

S 2° Quando, para cada pedido, corresponder
empregar o procedimento ordinário.

tipo diverso de procedimento,

admitir-se-á

a cumulação,

se o autor
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Precedente da Corte (REspe nO27.832/RN, reI. Min. Caputo Bastos,
DJ de 21.8.2007).

(AgR-REspe nO 27.104/PI, ReI. Min. Marcelo Ribeiro,
14.5.2008)

DJ de

Assim, publicada a decisão recorrida em 15.6.2007 (f!. 183),
sexta-feira, afigura-se tempestivo o recurso protocolado em 20.6.2007 (fI. 186),
quarta-feira.

à

Passo

analise

das

preliminares

suscitadas

pelo

recorrente.

1.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto ao alegado
ora

recorrente,

cerceamento

em sua contestação,

pugnou

de defesa,
pela

registro que o

produção

de

prova

testemunhal, documental e pericial. (f!. 140)
Todavia,

não indicou,

de pronto,

o rol

de testemunhas,

°.

conforme determina o art. 22, I, a, da Lei Complementar nO64/901
Também deixou de juntar os documentos

para sua defesa,

em desacordo com o mesmo dispositivo. Com efeito, a peça defensiva na ação
de investigação
indispensáveis

judicial

eleitoral

deve vir instruída

para a demonstração

com

os documentos

do alegado em suas razões. A juntada

posterior de documentos apenas é admitida se forem novos, "assim entendidos
como aqueles que, embora

existentes

ao tempo em que se exigia sua

apresentação, eram ignorados pelo interessado ou de impossível utilização, à
época,

no processo."

(ED-AgR-REspe

nO 29.505/PA,

de minha

relatoria,

publicado na sessão de 29.9.2008)
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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, obedecido o seguinte rito:
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições
seguintes providências:

do Relator em processos judiciais,

ao despachar

a inicial, adotará as

a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-Ihe
a segunda via apresentada
pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa,
juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível;
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Por fim, embora tenha formulado
pericial,

consignou expressamente

requerimento

de prova

que pleiteava apenas "se necessária."

(fI. 140) Ora, se o próprio recorrente

não demonstrou

a necessidade

de

realização da prova, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a
prova pericial "só deve ser aceita se pertinente e necessária para o julgamento
da causa. Caso contrário, impõe-se seu indeferimento." (GOMES, José Jairo.
Direito

Eleitoral. 2. ed. Belo Horizonte:

Del Rey, 2008,

p. 370) Mutatis

mutandis:
2. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia
grafotécnica se a sua realização não era imprescindível para o
deslinde do caso, não havendo que se falar em ofensa ao art. 5°, LV,
da Constituição da República.
(REspe nO21.421/SP, ReI. Min. Fernando Neves, DJ de 21.5.2004)
De todo
alegações
a ausência

modo,

o investigado

foi

intimado

a apresentar

finais, tendo-as protocolado oportunamente, sem, contudo, suscitar
de manifestação

do e. Tribunal

a quo a respeito das provas

requeridas. Assim, operou-se a preclusão.
Afasto, pois, a preliminar

2.

de cerceamento

de defesa.

DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO

Prima facie, farei breve histórico a respeito do termo a quo para
a propositura de algumas ações eleitorais como subsídio à conclusão acerca
da existência ou não da decadência do direito de ação proposta

com fulcro

no art. 30-A da Lei nO9.504/97.
A representação ajuizada com esteio no art. 30-A da Lei das
Eleições tem por objeto a captação
gastos

decorrentes

desta

ilícita

captação

de recursos

e, conforme

financeiros
dispõe

o ~

ou os
1° do

mencionado artigo, o rito da ação de investigação judicial eleitoral estabelecido
no art. 22 da Lei Complementar nO64/90 é o procedimento
apuração de que trata aquele artigo.

a ser seguido na
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rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nO64/90 não

estabelece prazo decadencial para o ajuizamento da ação de investigação
judicial eleitoral. Todavia, no âmbito desta c. Corte Superior, entendia-se, até
o início dos anos 1990, que as ações de investigação

judicial

eleitoral

fundadas no art. 22, caput, da Lei Complementar nO64/90, que tratam de
abuso de poder econômico

e político,

poderiam ser propostas até as

eleições.
A partir da manifestação do e. Min. Marco Aurélio Mello, nos
autos do AG nO 11.524/SC, ReI. Min. Torquato Jardim, DJ de 10.12.1993,
vislumbrou-se a possibilidade de se anotar a diplomação
marco

final

à propositura

da

AIJE.

dos eleitos como

Na oportunidade,

destacou

o

e. Min. Marco Aurélio:
Senhor Presidente, peço vênia ao nobre Relator, porquanto não
posso colocar em plano secundário o que se contém na parte final
do art. 22 da Lei Complementar nO 64, cujo caput norteia a
interpretação dos incisos e é bem categórico, quando revela que
'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 socia!', em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido () R~glJinte rito.
(...) A par deste aspecto temos que o inciso XV disciplina
a
hipótese em que a representação formalizada contra candidato,
ou contra partido político, - repito - é julgada após a eleição, o
que a meu ver sugere, a mais não poder, que, uma vez ocorrida
a diplomação,
não cabe a figura prevista no art. 22 da Lei
Complementar
nO 64. Deverão os interessados lançar mão de
outros meios contemplados pela ordem jurídica constitucional.

Posteriormente, consolidou-se
AIJE poderia

ser proposta

tal entendimento

até a data da diplomação

de que a

pelos seguintes

motivos: a) possibilidade de averiguação de abuso de poder ocorrido no dia da
eleição, o que não aconteceria se pudesse ser proposta até as eleições;
b) porque, após esta data, restaria, ainda, o ajuizamento da Ação

de

Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e do Recurso Contra Expedição
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(RCED), o que não justificaria a propositura da ação após este

marco. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
ABUSO
DE PODER
ECONÔMICO.
REPRESENTAÇÃO
DO
ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. A REPRESENTAÇÃO
PARA A APURAÇÃO DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO,
PREVISTA NO ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64 DE 18
DE MAIO DE 1990, PODE SER AJUIZADA ATE A DATA DA
DIPLOMAÇÃO
DOS CANDIDATOS
ELEITOS
NO PLEITO
ELEITORAL.
RECURSO CONHECIDO, MAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(REspe n° 12.531/SP, ReI. Min. limar Galvão, DJ de 1°.9.1995)
REPRESENTAÇÃO.
64/90.

ALEGAÇÃO

TERMO FINAL - VALIDADE
DIPLOMAÇÃO.

DE OFENSA AO ART. 22 DA LC

DO SEU OFERECIMENTO

ATE A

ENQUANTO NÃO PRINCIPIA A FLUÊNCIA DO PRAZO PARA O
RECURSO
CONTRA
A
DIPLOMAÇÃO
E
A
AÇÃO
CONSTITUCIONAL IMPUGNATÓRIA, A REPRESENTAÇÃO TEM
CABIMENTO EM TESE.
NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DE LISURA DOS PLEITOS.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. (REspe
ReI. Min. José Bonifácio Andrada, DJ de 8.9.1995)

nO 12.603/CE,

1. REPRESENTAÇÃO POR ABUSO DE PODER ECONÔMICO (LEI
COMP. 64/90, ART. 22): PODE SER AJUIZADA ATE A DATA DA
DIPLOMAÇÃO
DOS CANDIDATOS
ELEITOS. PRECEDENTES:
REC. 12.531, REL. MIN. GALVÃO, DJU 1°.9.95; REC. 12.603,
REL. MIN. ANDRADA, DJU 8.9.95.
2. RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E PROVIDO
PARA
DESCONSTITUIR
O ACÓRDÃO TANTO NO QUE TANGE A
REPRESENTAÇÃO AJUIZADA APOS A DIPLOMAÇAo, QUANTO
NO QUE DECIDIDO NOS RECURSOS CONTRA A DIPLOMAÇÃO
(ART. 262, I, COD. EL.) QUE A TOMARAM POR REFERÊNCIA.
(REspe nO11.994/RJ, ReI. Min. Torquato Jardim, DJ de 16.2.1996)
Representação - Abuso do poder político - Art. 22 da LC 64/90 Ajuizamento
após
a
diplomação
dos
candidatos
Impossibilidade
- Precedentes: Acórdãos nOs 11.994 e 12.531.
Extinção do processo - Art. 269 do Código de Processo CiviL" (RO
nO401/ES, ReI. Min. Fernando Neves, DJ de 1°.9.2000)
AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL.
PRAZO
PARA
A
PROPOSITURA. AÇÃO PROPOSTA APÓS A DIPLOMAÇÃO DO
CANDIDATO ELEITO. DECADÊNCIA CONSUMADA.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO.
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A ação de investigação judicial do art. 22 da Lei Complementar
64/90 pode ser ajuizada até a data da diplomação.
Proposta a ação de investigação judicial após a diplomação
eleitos, o processo deve ser extinto, em razão da decadência.
(RP nO628/DF, ReI. Min. Sálvio de Figueiredo,

Desde
possibilidade
com

então,

de propositura

base em abuso

prevalece

o

de poder econômico

e político

dos

DJ de 17.12.2002)

entendimento

da ação de investigação

no

acerca

judicial

da

eleitoral

até a data da

diplomação dos eleitos.
Já no que diz respeito às condutas
públicos,

vedadas aos agentes

previstas no art. 73 da Lei nO9.504/97, estabeleceu-se,

da Questão de Ordem no RO nO 748/PA, prazo a contar
inequívoca

nos autos
da ciência

da prática da conduta vedada para que fosse reconhecida

utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional

a

a respeito.

Tal prazo, como ressaltado no teor dos votos proferidos em tal
oportunidade, não se referia ao estabelecimento jurisprudencial de um marco
decadencial para o ajuizamento da ação. Tratava-se, apenas, da fixação de
um termo
interesse

a partir do qual não mais se reconheceria

a existência

de agir por parte do autor da ação para impugnar

de

a conduta

vedada praticada por candidato adversário.
A esse respeito, cito os seguintes excertos do inteiro teor do
acórdão proferido na QO no RO nO748/PA:
Não há prazo para a propositura da representação. Todavia,
aguardar que as eleições se realizem, sob tamanha e pública
influência, desqualifica a representação, que se faz abusiva e
desconectada do interesse público.

(
...)
PlUpuflllU seja definido
o prezo pare o ajuizamento das
representações pertinentes às condutas vedadas a que se refere a
Lei nO9.504/97, estabelecendo-se as datas das respectivas eleições
- primeiro ou segundo turno, salvo se a conduta houver sido
prativada na antevéspera, ou no próprio dia das eleições, para o que
haveria o prazo de três dias, contado do ato.

(. . .)
A lei não prevê prazo. Há precedente que nega pudesse a Corte
estabelecê-lo em termos de decadência, adotando analogia com
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prazo de resposta, que não seria pertinente, dadas a assimetria
a e distinção dos casos (REspe nO 15.322, rei. Min. Eduardo
Ribeiro). Parece, contudo, haver hoje consenso na Corte quanto
à necessidade de fixação de prazo. Mas tenho que não seria de
decadência, senão de caracterização ou reconhecimento de
interesse processual no uso de reclamação. Isto é, a hipótese
seria de termo após o qual, à vista do decurso inútil de prazo
razoável como fato superveniente, típico de condescendência
dos legitimados, já estaria diluída a necessidade de recurso à
Jurisdíção, como elemento do interesse de agir. A ínação induz
presunção de ausência de risco ao próprio princípio
da
isonomia dos candidatos e, pois, de lesão jurídica. De todo
modo, a solução é de juízo prudencial da Corte.
Ora, partindo-se do pressuposto de que, à luz do art. 73, caput,
e do seu 9 4° é imperioso fazer cessar desde logo o
comportamento
permanente proibido
e ilícito, tendente a
comprometer a igualdade de oportunidade entre os candidatos,
está justificada a necessidade de fixação de prazo para uso do
remédio processual capaz de impedir-lhe a continuidade danosa
ao valor normativo sob tutela e, ao mesmo tempo, não menos a
necessidade de gue seja pronto o ajuizamento da reclamação.
(9. n.)
(QO no RO 748/PA, ReI. Min. Carlos Madeira, DJ de 26.8.2005)

Conforme se aduz do trecho transcrito, o e. Tribunal Superior
Eleitoral destacou, no que importa à fixação de prazo para o ajuizamento de
ações relativas ao art. 73 da Lei nO 9.504/97, que: a) não há previsão legal
expressa de um prazo decadencial, e tal prazo não poderia ser estabelecido
por criação pretoriana; b) todavia, dada a natureza das condutas vedadas em que é imperioso que se faça cessar de imediato a prática do ato ilícito com
a finalidade

de

evitar

determinado

período,

o dano
careceria

-

decurso

considerar

o autor de interesse

ação, em razão de uma presunção
próprio

pode-se

de ausência

que,

passado

na articulação

da

de dano decorrente

do

do tempo; c) "/sto é, a hipótese seria de termo após o qual,

à vista do decurso inútil do prazo razoável como fato superveniente, típico de
condescendôncia

dos legitimados, já estaria diluída a necessidade de recurso

à Jurisdição, como elemento do interesse de agir" (Voto-vista da lavra do
Min. Cezar Peluso

na

ao

no RO nO 748, ReI. Min. Luiz Carlos

Madeira,

DJ de 26.8.2005).
Outra circunstância

também ponderada em julgados desta e.

Corte refere-se ao fato de que a previsão

de limites

ao ajuizamento

das
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ações baseadas no art. 73 da Lei nO 9.504/97 evitaria o que foi denominado
"armazenamento

tático de indícios",

com o ajuizamento

de ações apenas

após definidas as eleições nas urnas.
Esta foi a motivação da decisão proferida nos autos do REspe
nO25.935/SC, como se pode conferir das seguintes transcrições:
Sr. Presidente, não tive ali posição decisiva, mas muito rigorosa em
relação à necessidade de se reconhecer a inexistência de
interesse processual para evitar o que o Ministro Sepúlveda
Pertence chamava, como muita expressividade, armazenamento
tático de indícios capazes de comprometer a legitimidade das
eleições por parte daquele que viesse a perdê-Ias.
Considero que a questão deva preocupar a Corte, e foi o que me
levou a sustentar a carência das ações por falta de interesse
processual, quando propostas, após o resultado das eleições,
por parte de quem as perdeu.
( ...)

A meu ver, é salutar a distinção, para estabelecer que o
interesse de agir, considerado o conhecimento da prática
contrária ao artigo 73, surge e fica afastado uma vez realizada a
eleição (g. n.)
(REspe 25.935/SC, ReI. Min. José
Min. Cezar Peluso, DJ de 20.6.2006)

Delgado,

ReI. Designado

Nessa linha, a c. Corte Superior Eleitoral arrematou que
(...) a estabilidade do processo eleitoral deve ser assegurada
quando não há denúncia maculadora do pleito apresentada
tempestivamente.
Os fenômenos preclusivos, decadenciais e de ausência de interesse
de agir atuam, de modo preponderante, nas várias etapas em que as
eleições se desenvolvem, tudo em homenagem à segurança jurídica,
especialmente quando há incerteza sobre os fatos terem influído na
vontade do eleitor.
O IIlCln.:o final da data das eleições para o ingresso em juizo de ação
de investigação judicial eleitoral para apurar as condutas vedadas no
art. 73, da Lei nO9.504/97, está em harmonia com os princípios
regentes do sistema eleitoral, principalmente o que consagra a
necessidade de se respeitar a vontade popular e de não se
eternizarem os conflitos (...). (REspe nO 25.966, ReI. Min. José
Delgado, DJ de 23.08.2006)
Assim, no que diz respeito às representações
art. 73 da Lei nO9.504/97, perde-se o interesse

com fulcro no

de agir após as eleições.
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com base no art. 41-A da Lei das

do TSE determinou,

interesse

ainda, um termo a partir do

no ajuizamento

pautada em captação

de ação de investigação

ilícita de sufrágio,

Lei nO9.504/97, qual seja, a data da diplomação

prevista

no art. 41-A da

dos eleitos.

Tal marco deve-se ao fato de que "admitindo-se a possibilidade
de ajuizamento de recurso contra expedição de diploma, com base na
captação

ilícita de sufrágio,

interesse

de candidatos,

é de se entender-se,

partidos,

coligações

então, que persiste

e Ministério

Público

o

para

ajuizamento de representação fundada no art. 41-A da Lei nO9.504/97, mesmo
após

as

eleições

e

até

a data

da

diplomação"

(REspe

25.269/SP,

ReI. Min. Caputo Bastos, DJ de 20.11.2006).
Não seria possível,
captação

ilícita de sufrágio

pois, aplicar

o entendimento

às ações

adotado quanto

pautadas

em

às condutas

vedadas. Neste sentido, o seguinte julgado:
Investigação judicial. Art. 41-A da Lei nO9.504/97 e abuso do poder
econômico. Propositura. Partido político. Prefeito e vice-prefeito.
Decisão regional. Ilegitimidade ativa. Recurso especial. Decisão
monocrática. Provimento. Preliminar afastada. Alegação. Perda de
interesse de agir. Improcedência.
1. Os partidos políticos que, coligados, disputaram o pleito, detêm
legitimidade para propor isoladamente as ações previstas na
legislação eleitoral, uma vez realizadas as eleições, o que é
admitido, inclusive, concorrentemente com a respectiva coligação.
2. Conforme evolução jurisprudencial ocorrida no âmbito do Tribunal
Superior Eleitoral, a questão alusiva à perda de interesse de agir ou
processual - o que ocorre, em regra, caso o feito seja ajuizado após
as eleições - somente se aplica à representação fundada em
infração do art. 73 da Lei nO9.504/97.
3. Admitindo-se a possibilidade de ajuizamento de recurso contra
ex~euiç~o UG diploma, com base na captação illcita de sufrágio, é de

entender-se, então, que persiste interesse de candidatos, partidos,
coligações e Ministério Público para ajuizamento de representação
fundada no art. 41-A da Lei nO9.504/97, mesmo após as eleições e
até a data da diplomação.
4. Em face da diversidade de tratamento jurídico-normativo, não
se aplica quanto à representação fundada em captação ilícita de
sufrágio a orientação firmada pela Corte quanto à perda de
interesse de agir atinente às representações por condutas
vedadas.
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Agravo regimental desprovido. (g. n.)
(REspe 25.269/SP, ReI. Min. Caputo Bastos, DJ de 20.11.2006)

Portanto,

o tratamento

diferenciado

dispensado

pautada no art. 41-A da Lei nO 9.504/97 deve-se à circunstância
referido

tema pode

processual,
processual

ser veiculado

razão

pela

qual

até a diplomação

por outro

se

admite

instrumento

à

ação

de que

de natureza

a existência

de

interesse

dos eleitos.

Ante o que foi até agora exposto, pode-se, desde logo, concluir
que não houve a criação aleatória de prazo decadencial para o ajuizamento de
algumas das representações da Lei nO9.504/97, mas sim o reconhecimento da
presença - somente em situações excepcionais, como aquelas pautadas pela
prática de condutas vedadas ou de captação ilícita de sufrágio - de marcos
temporais

a partir dos quais considera-se
Ocorre

que, tais

marcos

extinto o interesse
não possuem

de agir.

equivalência

que

justifique aplicação semelhante às hipóteses de incidência do art. 30-A da Lei
9.504/97. Nestes casos,
gastos de recursos

investigam-se

de campanha,

irregularidades

na arrecadação

de modo que o interesse

está restrito à data das eleições ou à diplomação

e

de agir não

dos candidatos.

Assim porque, embora em caráter excepcional,

a legislação

eleitoral abarca hipótese em que os candidatos arrecadam recursos após as
eleições

11.

Outrossim,
irregularidades

considerando

na arrecadação

e gastos

que

o

art.

de recursos

30-A

sanciona

de campanha

poder-se-ia pensar que o interesse de agir no ajuizamento das representações
da Lei nO9.504/97 esvair-se-ia com o prazo para prestação de contas fixado no
art. 29, 111 e IV, de referida lei.
11Art. 19, Resolução-TSE nO22.250/2006
Art. 19. Os candidatos e comitês financeiros poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
~ 1° Excepcionalmente, será permitida a arrecadação de recursos após o prazo fixado na cabeça deste artigo,
exclusivamente para quitação de despesas já contraídas e não pagas até aquela data, as quais deverão estar
integralmente quitadas até a data da entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Resolução-TSE nO22.715/20008
Art. 21. Os candidatos e comitês financeiros poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
~ 1° Excepcionalmente, será permitida a arrecadação de recursos após o prazo fixado no caput,
exclusivamente para quitação de despesas já contraídas e não pagas até aquela data, as quais deverão estar
integralmente quitadas até a data da entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral, vedada a assunção de
dívida por terceiros, inclusive por partido político.
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Entretanto, o art. 30, ~2° da Lei 9.504/97 possibilita a correção
de "erros formais e materiais" ao longo do procedimento

de prestação de

contas, o que desautoriza a "rejeição das contas e a cominação de sanção ao
candidato ou partido" (art. 30, ~ 2°). Além disso, a norma fixou prazo apenas
para que o Tribunal competente

'Julgue as contas dos candidatos

(art. 30, ~1°). Não há prazo fixado para julgamento

eleitos"

das contas dos não

eleitos - exatamente a hipótese dos autos, em que o recorrido cuida-se de
suplente. Ademais, muitos são os casos em que os candidatos não respeitam
o prazo previsto para prestação de contas.
Caso se conclua que o pleito eleitoral, a diplomação ou mesmo
a prestação de contas constituam marco temporal a partir do qual não há
interesse de agir na propositura da ação fundada no art. 30-A, estar-se-á a
estimular os candidatos não eleitos, que por ventura cometeram deslizes na
arrecadação de recursos ou nos gastos de campanha,
contas. Afinal,

a captação

ilícita de recursos

a não prestarem as

prevista

no multicitado

art. 30-A não pode ser objeto de AIME ou de RCED por falta de previsão
legal.
Com efeito, diferentemente do que ocorre com a apuração de
abuso de poder ou captação ilícita de sufrágio, não há outros instrumentos
processuais - além da ação de investigação judicial e representação

- que

possibilitem a apuração de irregularidade nos gastos ou arrecadação de
recursos de campanha (art. 30-A da Lei 9.504/97).

Não há se falar, portanto,

em perda do interesse de agir após as eleições, a expedição do diploma ou a
posse.

o

único marco temporal

capaz de afastar

o interesse

na

continuidade ou processamento da ação fundada no art. 30-A da Lei 9.504/97
é o encerramento

do mandato. Tendo em vista que a sanção prevista pela

violação de mencionado dispositivo encerra apenas a negativa de outorga do
diploma ou a cassação, no caso de já haver sido outorgado,

nos termos do

~ 2° do art. 30-A, somente a extinção do mandato revela o termo a partir do
qual não mais se verifica
prosseguimento do feito.

o interesse

processual

no ajuizamento

ou
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Assim, não merece prosperar a pretensão do recorrente de ver
reconhecida a carência de direito de ação do Ministério Público Eleitoral em
propor a ação com substrato no art. 30-A da Lei nO9.504/97, tendo em vista
não haver previsão legal de prazo decadencial para tanto e encontrar-se em
curso o mandato.
Rejeitadas as preliminares,

3.

DAS IRREGULARIDADES

passo à análise do mérito.

RELATIVAS A ARRECADAÇÃO

E GASTOS

DE RECURSOS DE CAMPANHA - ART. 30-A DA LEI N° 9.504/97

Conforme

dicção

expressa

do caput do art. 30-A da Lei

nO 9.504/97, qualquer dos legitimados indicados pode representar à Justiça
Eleitoral e pedir a abertura de investigação judicial para "apurar condutas em
desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação

e gastos de

recursos",
A sanção
relativas a arrecadação

prevista

de irregularidades

e gastos de recursos de campanha

negativa de outorga do diploma
outorgado,

no caso específico

ou a cassação,

no caso de já haver sido

nos termos do ~ 2° do art. 30-A.
Nada impede, todavia, que as irregularidades

arrecadação

à

é restrita

e gastos de recursos

para a prática

de abuso

poder econômico,

de campanha

de poder econômico.

pertinentes

a

sejam apenas um meio
Configurado

o abuso

de

é possível a aplicação da pena de inelegibilidade.

Não há, portanto, para o caso específico de irregularidades
relativas a arrecadação ou gastos de recursos de campanha, a cominação
sanção de inelegibilidade,

da

como há na hipótese dos ilícitos enumerados no

art. 22, caput, da Lei Complementar

nO64/90, conforme dispõe o inciso XVI

de referido dispositivo.
Esta Corte já teve a oportunidade

de assentar que a ação

pautada no art. 30-A da Lei nO9.504/97 não versa sobre inelegibilidade,
qual se infere do seguinte julgado, cuja ementa é a seguinte:

tal
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Mandado de segurança. Ação de investigação judicial eleitoral.
Art. 30-A da Lei nO9.504/97. Execução imediata. Agravo regimental
improvido. Por não versar sobre inelegibilidade o art. 30-A da Lei das
Eleições, a execução deve ser imediata, nos termos dos arts. 41-A e
73 da mesma lei.
(AMS 3.567/MG, ReI. Min. Cezar Peluso, DJ de 12.2.2008)

Conclui-se,
investigação

diante

ou representação

de tais circunstâncias,
relativa a irregularidades

que a ação

de

na arrecadação e

nos gastos de campanha pode ser proposta: a) exclusivamente

com base no

art. 30-A da Lei nO9.504/97, restringindo-se à investigação da captação e/ou
aos gastos ilícitos de recursos,
cassação

do diploma;

ocorrência

casos

em que se aplica

b) ou, de forma mais abrangente,

de abuso de poder econômico

por três anos, além da pena de cassação
No caso

dos

autos,

de

para investigar

a

- produto desta arrecadação ou

gastos ilícitos - caso em que culminaria com a decretação
do candidato

a sanção

da inelegibilidade
do diploma.

a ação foi ajuizada

com

as duas

finalidades: verificação de irregularidades na arrecadação e gastos de recursos
de campanha ~ verificação

da ocorrência

de abuso de poder econômico,

conferindo a esta a causa de pedir deduzida na inicial de fls. 2-9. Verifica-se,
portanto, que o pedido incluiu a condenação do ora recorrente à inelegibilidade
pelo prazo de três anos.
Nestes

termos,

o

e.

Tribunal

de

origem

acolheu

integralmente

o pedido do autor, cassando o diploma do ora recorrente e

condenando-o

à pena

verificadas

de

as irregularidades

inelegibilidade.
na arrecadação

Para

tanto,

considerou

que,

e no gasto de recursos de

campanha, estaria, de pronto, configurado o abuso de poder econômico.

É o

que se extrai do seguinte trecho do v. acórdão recorrido (fI. 181):
Pelo exposto, conclui-se que as falhas observadas, ensejadoras da
rejeição das contas do investigado Nadir da Silva Neves, constituem
real abuso de poder econômico, na medida em que este, captando e
aplicando recursos à míngua da legislação eleitoral, colocou-se em
posição econômica privilegiada, efetivamente comprometendo
a
isonomia das eleições e a igualdade entre os candidatos.

as seguintes

A respeito do objeto da ação, o v. acórdão

recorrido enumerou

irregularidades

de contas

verificadas

na prestação

do ora
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bancário

com

valor legal;

b) divergências de numeração de recibos eleitorais informados pelo candidato
com os informados pelo Comitê Financeiro de seu partido (PFL); c) doações
estimáveis em dinheiro não declaradas ou sem recibo, em especial a feita pelo
candidato Nicias Lopes Ribeiro; d) não declaração de que forma teriam sido
pagas as despesas de produção de adesivos, cartazes, pessoal ou transporte
na campanha; e) não informada sobra de campanha no valor de R$ 17,07"
(f/. 179).
Mais adiante,

colho do voto condutor:

Analisando as falhas apontadas na Prestação de Contas do
investigado, as quais, em última análise, impuseram sua rejeição,
verifico que no tocante à omissão quanto a sobra de campanha no
valor de R$ 17,07 é insuficiente, por si só, para caracterizar o abuso
do poder econômico e captação ilícita de recursos e dar procedência
à ação, mas sinaliza a ocorrência desta.
Todavia, os demais quatro pontos, merecem detido exame: 1) a não
apresentação de extrato bancário com valor legal; 2) o recebimento
de doações estimáveis em dinheiro não declaradas pelo candidato
sem o correspondente recibo eleitoral; 3) a existência de recibos
eleitorais divergentes entre o candidato e seu Partido; e 4) a não
declaração de que forma teriam sido pagas as despesas de
produção de adesivos, cartazes, pessoal e transporte, utilizados na
campanha do investigado Nadir da Silva. (fI. 180)
Quanto
razões

do recurso

a esses

ordinário,

pontos,

que:

Regional informado irregularidades

limita-se

o recorrente

a alegar,

nas

a) "muito embora tenha a CCI do Tribunal
nas contas apresentadas

pelo candidato

recorrente, apresentou ele, a primeira vez, o extrato bancário, juntado as fls. 18
dos autos, posteriormente
extratos

alguma

não

juntado

aos autos às fls. 86/89. Se existe nos

conformidade,

a relação é contábil

financeira

da

campanha, mas não um ilícito eleitoral a ponto de prejudicar na inelegibilidade
do candidato para com sua reeleição de vereador da capital" (fi. 199); b) no
que importa à numeração de recibos, "(...) é possível de ter acontecido em face
de erro técnico datilográfico,

passível

de correção

a qualquer momento"

(fi. 199); c) "(...) referente a doações em valores não declarados

tem-se a

juntada da Nota Fiscal nO 1581, há quando o feito foi convertido em diligência,
confeccionada pela Graf Set, item final de ter sido a despesa executada pelo
Candidato Nicias Ribeiro, e por ele prestado contas" (f/. 199).
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que nenhum

destes

argumentos

(fls. 133-141), pela qual o recorrente limita-se a

que "as acusações

de ilícitos

eleitorais,

somente

se configuram

mediante a prova patente de ter o agente praticado o ato com dolo específico"
(fI. 139) e que caberia ao autor "provar a efetiva ocorrência deste desequilíbrio,
vale dizer, que essa vantagem influiu no resultado das eleições" (fI. 139).
Nota-se,

portanto,

pontos

apontados

irregulares

assim,

matéria incontroversa,

que

o recorrente

em sua prestação

não

impugnou

os

de contas, tornando-os,

sendo impossível a inovação das razões só

agora em sede recursal.
Fixadas

essas

premissas,

passo

à

análise

de

cada

irregularidade apontada no v. acórdão regional.

3.1

DA NÃO APRESENTAÇÃO

DE EXTRATO

BANCÁRIO

COM VALOR

LEGAL

De fato, a não apresentação
legal, nos termos do art. 29, XII e

S

de extrato bancário

60, da Resolução-TSE

com valor

nO22.250/200612,

constituiria falta grave, uma vez que o documento mostra-se fundamental para
a verificação da movimentação bancária. Considerando que a credibilidade das
informações apresentadas

à Justiça Eleitoral depende da apresentação

extratos, sua ausência, por si só, pois, mostrar-se-ia apta à procedência

dos
da

ação.
In casu, entretanto

- diferentemente

v. acórdão regional - verifico que constam
bancários
relatório

às fls.
preliminar

97-100.

Embora

nos autos os referidos

mencionada

da Coordenadoria

do que assentado

irregularidade

de Controle

Interno

no

extratos
conste

do

no

Tribunal

12 Art. 29. A prestação de contas deverá ser instruída com os seguintes documentos, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro:
XII - extratos da conta bancária aberta em nome do candidato ou do comitê financeiro, conforme o caso,
demonstrando a movimentação ou a ausência de movimentação financeira ocorrida no período de campanha;
S 6° Os extratos bancários referidos no inciso XII deste artigo deverão ser entregues em sua forma definitiva, sendo
vedada a apresentação de extratos parciais ou que omitam qualquer movimentação ocorrida, sem validade legal ou
sujeitos à alteraçllo.
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Regional do Pará, não há indicação da referida irregularidade
conclusivo

no parecer

da mesma Coordenadoria (fI. 109).
Não há, portanto,

falar na subsistência

da irregularidade

apontada.

3.2

A DIVERGÊNCIA

ENTRE OS NÚMEROS DOS RECIBOS ELEITORAIS

FORNECIDOS PELO COMITÊ E OS APRESENTADOS

No que toca à divergência
fornecidos

pelo comitê e os apresentados

irregularidade,

PELO CANDIDATO

entre os números
pelo candidato,

dos recibos

pondero

que a

isoladamente, não ensejaria a cassação do diploma. Trata-se

de mero vício formal.
Tal divergência

não se subsume

art. 30-A. Não há, pois, considerar

à hipótese do multicitado

tal irregularidade

para a cassação

do

diploma.

3.3

DA OMISSÃO QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO

DE DESPESAS

RELATIVAS A MATERIAL DE PROPAGANDA

Do v. acórdão regional, colhe-se que o recorrente omitiu-se a
respeito de como teria custeado as "despesas com adesivos, cartazes, pessoal

e transporte de campanha" (fI. 181).
O recorrente

alega que o candidato

a deputado

federal

Nicias Lopes Ribeiro foi quem efetuou a despesa, sendo este o responsável
pela prestação de contas. Aduz, ainda, que apresentou nota fiscal, emitida em
favor de Nicias Lopes Ribeiro, que comprovaria o pagamento das despesas de
propaganda.
Tal nota fiscal, o documento de fI. 116, pelo qual o recorrente
alega sanada a irregularidade, foi emitida em nome de Nicias Lopes Ribeiro,
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valor

total

de

vinte

mil

reais

(R$ 20.000,00).
Neste documento (nota fiscal), no campo "discriminação
serviços",

há a identificação

de "impressos

dos

em off-set colorido em papel

couchet 115 gramas sendo com 8 modelos diferentes".
Um dos modelos

seria de Nicias e Nadir

Neves,

assim

registrado: "50.000 Nicias e Nadir Neves", no valor total de R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Ou seja, os oito modelos de propaganda, em conjunto, somariam
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apenas um dos oito modelos seria de Nicias e
Nadir.
Nota-se a ausência de detalhamento

suficiente na nota fiscal

para aferir o valor da doação que Nicias teria feito a Nadir.
De todo modo, nos autos, à fI. 37, existe cópia de recibo
eleitoral no qual Nicias Lopes Ribeiro consta como doador de R$ 1.000,00 (um
mil reais) em favor do candidato Nadir Neves, um valor bem próximo da divisão
dos dez mil reais entre os oito modelos de propaganda.
Assim, não se mostraria razoável a cassação do diploma de
suplente, uma vez que o reduzido valor da despesa entendo não ser suficiente

à cassação do diploma do candidato.

3.4

DA OMISSÃO

QUANTO À SOBRA

DE CAMPANHA

NO VALOR

DE

DEZESSETE REAIS E SETE CENTAVOS (R$ 17,07)

Por fim, no que se refere à omissão
no valor

de dezessete

montante

inexpressivo,

do diploma.

reais e sete
não constituindo

centavos
motivo,

de sobra de campanha
(R$ 17,07), considero
por si só, de cassação

o
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DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO NÃO

DECLARADAS E DA AUSÊNCIA DO RESPECTIVO RECIBO ELEITORAL

Com relação ao recebimento
dinheiro

não

declaradas

correspondente

recibo

pelo

eleitoral,

de doações estimáveis

candidato-recorrente
extrai-se

do

e

parecer

em

sem

o

conclusivo

da

Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará que
"restou provado nas contas que o candidato gastou quase 85% dos recursos
arrecadados na aquisição de combustíveis e lubrificantes (fls. 07), não tendo
sido

relacionadas

despesas

com

locação

de

bem

móveis

(sic)

que

justificassem a utilização desse materiaf' (fI. 109).
Do mencionado parecer, colhe-se que o candidato alega que,
durante a campanha eleitoral, utilizou-se "de veículo próprio, de seu cônjuge,
filhos, irmãos e de sobrinhos, nada mencionado

(sic) acerca da omissão na

declaração dessas doações em sua prestação de contas. (...) recebeu recursos
estimáveis

em dinheiro

(carros

de terceiros

para

serem

utilizados

em

campanha), e para essas doações não emitiu os recibos eleitorais, não as
declarando

em sua prestação

de contas. Assim o candidato infringiu o

disposto no art. 3° da Res. TSE nO22.250/200613."

(fI. 109)

Trata-se, de fato, de hipótese que se subsume à norma
prevista no ~ 20 do art. 30-A da Lei das Eleições. Verifica-se ser incontroverso
que o recorrente recebeu doações

estimáveis

recibos eleitorais,

o efetivo

Justiça

Eleitoral

impossibilitando

e, consequentemente,

em dinheiro
controle

a verificação

sem emitir

das contas
da licitude

pela
da

arrecadação destes recursos e gastos. Confira-se:
(...) Constitui irregularidade, que enseja a reJelçao das contas, a
arrecadação de recursos sem a emissão de recibos eleitorais,
impossibilitando o efetivo controle das contas por parte da Justiça
Eleitoral. (AgR-REspe nO 25.782/SP, ReI. Min. Gerardo Grossi, DJ
de 5.3.2007)

13 Art. 30 Os recibos eleitorais são documentos oficiais que viabilizam e tornam legítima a arrecadação de recursos
para a campanha, considerando-se imprescindíveis seja qual for a natureza do recurso, ainda que do próprio
candidato, não se eximindo desta obrigação aquele que, por qualquer motivo, não disponha dos recibos.
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(...) A ausencla dos recibos eleitorais constitui irregularidade
insanável, pois impossibilitao efetivo controle das contas por parte
da Justiça Eleitoral. (AgR-AI nO 6.265/SP, ReI. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ de 3.2.2006)
Assim, o recorrente agiu em desacordo com o art. 14, ~ 1°, da
Resolução-TSE nO22.250/2006, que estabelece que "toda doação a candidato
ou a comitê financeiro, inclusive recursos próprios aplicados na campanha,
deverá fazer-se mediante recibo eleitoral (Lei nO9.504/97, art. 23,

S 2°)."

Eis o que dispõe o art. 23, ~ 2°, da Lei nO9.504/97:
Art. 23. A partir do registro dos comitês financeiros, pessoas
físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta
Lei.
~ 2° Toda doação a candidato específico ou a partido deverá
fazer-se mediante recibo, em formulário impresso, segundo
modelo constante do Anexo.
Registre-se que, quando em julgamento os procedimentos de
prestação de contas, esta c. Corte já assentou o entendimento de que tal
irregularidade (ausência de recibo eleitoral) caracteriza-se como "insanável'.
Confirmo:
(...) Encontra-se pacificada a jurisprudência nesta Corte de que a
ausência de recibo eleitoral constitui
vício insanável.
Precedentesnessesentido:AG nO6.557/SP, ReI. Min.Antônio Cezar
Peluso, DJ de 13.6.2006;AG nO6.503/SP, ReI. Min. Antônio Cezar
Peluso, DJ de 8.5.2006; REspe nO 25.364/SP, ReI. Min. Carlos
Madeira, DJ de 21.9.2005; AG nO 6.231/SP, ReI. Min. Gilmar
Mendes, DJ de 26.10.2005. (REspe nO26.125/MG, ReI. Min. José
Delgado, DJ de 20.11.2006)

É que os recursos em questão por não serem declarados
permanecem à margem do controle da Justiça Eleitoral, impossibilitando
que ela julgue a licitude destes gastos.
Indaga-se, contudo, se a identificação da irregularidade é
suficiente para determinar a cominação das sanções previstas no art. 30-A da
Lei 9.504/97.
conclusão

Estabelecidos,

colocada

os fatos

no v. acórdão

incontroversos

recorrido,

deve-se

que

levaram

analisar

se

à
as

irregularidades nele apontadas são capazes de configurar arrecadação ou a
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de gastos ilícitos de campanha,

nO 9.504/97,

fazendo

nos termos

incidir a pena de cassação

do art. 30-A,

do diploma

S 2°,

da Lei

já outorgado

ao

recorrente.

3.5.1

POTENCIALIDADE E PROPORCIONALIDADE

Em primeiro
pela norma

eleições.
destacar

do art. 30-A da Lei nO 9.504/97
Ainda,

mesmo

os possíveis

que o bem jurídico tutelado

lugar, insta salientar

antes

da

análise

objetos da ação fundada

é a moralidade
das

e a lisura das

irregularidades,

convém

no art. 30-A da Lei nO 9.504/97.

Edson de Resende Castro, em Teoria

e Prática

do Direito

Eleitoral, ensina que:
Ao lado dos já conhecidos instrumentos
de moralização das
campanhas eleitorais (arts. 41-A e 73, principalmente), surge agora
importante meio de combate aos ilícitos praticados pelos candidatos
e partidos políticos na administração financeira das campanhas.
Como o art. 30-A menciona apuração de condutas em desacordo
com a lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos, percebe-se
que serão objeto desta investigação:
1) o recebimento de doações - em dinheiro, em bens ou serviços das fontes vedadas no art. 24;
2) a movimentação de recursos
corrente específica da campanha;

financeiros

fora

da conta

3) o
recebimento
de
doações
sem
a
emissão
correspondente recibo eleitoral previsto no art. 23;

do

4) a realização de despesa não prevista no rol agora taxativo
do art. 26, como (I) a produção ou patrocínio de espetáculos ou
eventos promocionais da candidatura; (li) o pagamento de cachê de
artistas ou animadores de eventos e showmícios; (111) a confecção,
aquisição e distribuição de camisetas, bonés, chaveiros e outros
brindes de campanha; (IV) a aquisição e distribuição de bens e
valores aos eleitores; (V) o custeio de serviços que proporcionem
vantagem aos eleitores; (VI) a doação em dinheiro, bem como de
troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato,
entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas - art. 23,
S 5° -, como instituições filantrópicas, times de futebol, associações
de bairro, etc.; (VII) a veiculação de propaganda eleitoral por meio de
outdoor, dentre outros. (CASTRO, Edson de Resende. Teoria e
Prática do Direito Eleitoral. 4. ed., rev., atual. - 8.elo Horizonte:
Mandamentos, 2008, p. 343).
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objeto

da

investigação:

a)

a

movimentação dos recursos financeiros fora da conta bancária específica para
campanha, exceto nos casos previsto na legislação eleitoral; b) o recebimento
de doações sem a emissão do recibo eleitoral; c) o recebimento de doações
das fontes vedadas do art. 24 da Lei nO 9.504/9i4; d) a realização de gastos
eleitorais distintos do rol taxativo do art. 26 da mesma Lei15.

14 Art. 24. É vedado,

a partido e candidato,

dinheiro, inclusive por meio de publicidade

receber direta ou indiretamente

doação

em dinheiro ou estimável

em

de qualquer espécie, procedente de:

I - entidade ou governo estrangeiro;
11- órgão da administração
111- concessionário
IV - entidade

pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes

ou permissionário

do Poder Público;

de serviço público;

de direito privado que receba,

na condição

de beneficiária,

contribuição

compulsória

em virtude de

disposição legal;
V - entidade de utilidade pública;
VI - entidade de classe ou sindical;
VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.
VIII - entidades beneficentes

e religiosas;

(Incluído pela Lei nO11.300, de 2006)

IX - entidades esportivas que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei nO11.300, de 2006)
X - organizações

não-governamentais

XI - organizações

da sociedade civil de interesse público. (Incluído pela Leí nO11.300, de 2006)

15 Art. 26.

São considerados

que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei n° 11.300, de 2006)

gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei: (Redação dada pela

Lei nO11.300, de 2006)
I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;
11- propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação,
111- aluguel de locai!> para a promoçiio

destinada

a conquistar votos;

d!! ato!> rl!! r.ampanha !!Ip.itoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento

de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas;

(Redaçllo

dada

pela Lei nO11.300, de 2006)
V - correspondência

e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização
VII - remuneração

ou gratificação

e funcionamento

de Comitês e serviços necessários

de qualquer espécie a pessoal que preste serviços

às eleições;

às candidaturas

ou aos comitês

eleitorais;
VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda

e assemelhados;

IX - a realização de comicios ou eventos destinados à promoção de candidatura;

(Redação dada pela Lei nO 11.300,

de £UUO)
X . produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados
XI - pagamento de cacM de artistas ou animadores de eventos relacionados

nO

à propaganda gratuita;

a campanha

eleitoral; (Revogado

pela Lei

11.300, de 2006)

XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XIII - confecção, aquisição e distribuição

nO

de camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha;

(Revogado

pela Lei

11.300, de 2006)

XIV - aluguel de bens particulares

para veiculação,

por qualquer meio, de propaganda

eleitoral;

XV - custos com a criação e inclusão de sítios na Internet;
XVI - multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação

eleitoral.

XVII - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nO 11.300, de 2006)
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Diante deste conjunto e tendo em vista o bem jurídico tutelado
pela norma (a moralidade e a lisura das eleições), entendo não ser exigível
para incidência do art. 30-A da Lei 9.504/97, prova
conduta

para desequilibrar

jurídica)

do ilícito, no contexto

de potencialidade

o pleito, mas da proporcionalidade

da

(relevância

da campanha do candidato.

Nesse sentido, esta c. Corte decidiu no julgamento

do RO

nO1.540/PA, de minha relatoria. Confirmo:

...

( )
7. Não havendo, necessariamente, nexo de causalidade entre a
prestação de contas de campanha (ou os erros dela decorrentes) e a
legitimidade do pleito, exigir prova de potencialidade seria tornar
inóqua a previsão contida no art. 30-A, limitando-o a mais uma
hipótese de abuso de poder. O bem jurídico tutelado pela norma
revela que o que está em jogo é o princípio constitucional da
moralidade (CF, art. 14, S 9°). Para incidência do art. 30-A da Lei
9.504/97, necessária prova da proporcionalidade
(relevância
jurídíca)
do ilícito
praticado
pelo candidato
e não da
potencialidade do dano em relação ao pleito eleitoral. Nestes termos,
a sanção de negativa de outorga do diploma ou de sua cassação
(S 2° do art. 30-A) deve ser proporcional à gravidade da conduta
e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. (...) (RO
nO1.540/PA, de minha relatoria, DJE de 1°.6.2009)

o

bem jurídico tutelado pela norma revela que o que está em

jogo é o princípio constitucional da moralidade (CF, art. 14,

S

9°). Não é por

outra razão que, entre os objetivos da norma, busca-se, claramente, sancionar
a formação de "caixa dois" de campanha.
Com efeito, para resguardo destes interesses,
adequado

averiguar

a proporcionalidade

praticado

pelo candidato

equilíbrio

da disputa

(relevância

jurídica)

parece mais
do ilícito

em vez da potencialidade do dano em relação ao

no pleito eleitoral. Nesse mesmo sentido, manifesta-se

José Jairo Gomes:
(...) tendo em vista que o bem jurídico protegido é a higidez ou a
regularidade da campanha, a caracterização da hipótese legal em
apreço não requer que o fato tenha potencialidade
para
desequilibrar as eleições. (...)
(...) Visa este preceito implementar a lisura nas campanhas
eleitorais. Com efeito, é direito il1lpostergável dos integrantes da
comunhão política que as campanhas se dêem de forma regular, sob
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o signo da ética e da legalidade. Não por outra razão, todo candidato
está obrigado a prestar contas dos recursos financeiros arrecadas e
do destino que lhes foi dado.

É grave a conduta

de quem se afasta da regulamentação
estabelecida para o financiamento de campanha, seja percebendo
contribuição de fonte vedada, seja lançando mão de recursos
oriundos de fontes não declaradas, de caixa dois, seja, enfim,
extrapolando os limites de gastos adrede fixados. A ocorrência de
tais fatos revela que a campanha se desenvolveu por caminhos
tortuosos, obscuros, sendo, muitas vezes, impossível à Justiça
Eleitoral conhecer toda a extensão da irregularidade. Despiciendo
dizer que o mandato assim conquistado é ilegítimo.
Entretanto, se não se exige que o evento seja hábil para
desequilibrar as eleições (embora isso possa ocorrer!), também
não se afasta a incidência do princípio da proporcionalidade
ou
da razoabilidade.
Por este, a sanção deve ser proporcional à
gravidade da conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico
protegido. É intuitivo que irregularidade de pequena monta, sem
maior repercussão no contexto da campanha do candidato (não
da eleição disputada!), que não agrida seriamente o bem jurídico
tutelado, não seria suficientemente robusta para caracterizar o
ilícito em apreço, de sorte a acarretar
as sanções
de
não-expedição do diploma e mesmo sua cassação. Mas isso só
é aceitável em caráter excepcional, relativamente a irregularidades
absolutamente irrelevantes. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.
2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, pp. 389-390).

Assim, a desnecessidade
implica

desconsiderar

da aferição da potencialidade

a proporcionalidade

entre o ilícito

eleitoral

não
e a

sanção a ele correspondente.
No caso em questão, a irregularidade praticada pelo recorrido
cinge-se ao recebimento
dos

recibos

eleitorais.

de doações estimáveis
Para

afastar

em dinheiro

a incidência

do

necessário, portanto, afirmar que a sanção de cassação
desproporcional

sem emissão

art.

30-A,

seria

do diploma seria

à gravidade da conduta praticada pelo recorrente e à lesão

perpetrada ao bem jurídico protegido.
A proporcionalidade

deve incidir, portanto,

sobre a matéria

incontroversa, nestes autos, qual seja, o fato de que "gastou quase 85% dos
recursos arrecadados na aquisição de combustíveis e lubrificantes (fI. 07), não
tendo sido relacionadas

despesas

com locação

justificassem a utilização desse material". (fI. 109).

de bem móveis (sic) que
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Ora, embora não seja possível mensurar o montante do que

a

foi doado ("despesas com locação de bem móveis (sic) que justificassem
utilização

desse

materiaf')

a

ausência

de

declaração

estimáveis em dinheiro e ausência de apresentação
recibo eleitoral

impossibilitou

o efetivo controle

Eleitoral e, consequentemente,

das

doações

do correspondente

das contas

pela Justiça

a verificação da licitude da arrecadação destes

recursos e gastos, v.g. a identificação de sua origem.
Nesse

sentido,

arrecadados

na campanha

combustíveis

e lubrificantes,

repercussão

no contexto

considerando

do recorrente
entendo
da

que

85%

foram gastos

que

campanha

dos

recursos

na aquisição

a irregularidade
do candidato.

tem
Não

de

grande
é, pois,

desmesurada a incidência da sanção prevista no art. 30-A da Lei 9.504/97.
Deve,

portanto,

ser

mantida

a sanção

em

à

relação

ocultação, por parte do candidato, do recebimento de doações estimáveis
em dinheiro, sem emissão do recibo eleitoral.

4.

O ABUSO DE PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

DA POTENCIALIDADE

Como cediço, a ação de investigação judicial
h~RP.

eleitoral com

p.m ~hIJRO de poder econômico e político pode ser proposta até a data da

diplomação dos eleitos.
In casu, embora o v. acórdão regional tenha cassado o diploma
de suplente do recorrente, não há prova nos autos da data da outorga do
diploma. Logo, como o recorrente fez prova de que a diplomação se deu antes
da propositura da ação, não há reconhecer a falta do interesse de agir.
Contudo,
inelegibilidade,
comprovado

no que diz respeito

à aplicação

da sanção

de

procede a alegação do recorrente de que o autor não teria

que as irregularidades

na prestação

de contas

efetivo abuso de poder econômico, com potencialidade
disputa eleitoral.

configurariam

de desequilibrar

a
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ser aferível
que os fatos

por indícios,
foram

o que torna

determinantes

do

se infere do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEiÇÕES 2004. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. CAIXA DOIS. CONFIGURAÇÃO. POTENCIALIDADE
PARA INFLUENCIAR NO RESULTADO DO PLEITO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A utilização de 'caixa dois' configura abuso de poder econômico,
com a força de influenciar ilicitamente o resultado do pleito.
2. O abuso de poder econômico implica desequilíbrio
conducentes à obtenção da preferência do eleitorado,
conspurca a legitimidade e normalidade do pleito.

nos meios
bem como

3. A aprovação das contas de campanha não obsta o ajuizamento de
ação que visa a apurar eventual abuso de poder econômico.
Precedentes.
4. O nexo de causalidade quanto à influência das condutas no
pleito eleitoral
é tão-somente
indiciário;
não é necessário
demonstrar
que os atos praticados
foram determinantes
do
resultado
da competição;
basta
ressair
dos
autos
a
probabilidade
de
que
os
fatos
se
revestiram
de
desproporcional idade de meios.
5. O Tribunal Superior Eleitoral tem sido firme no sentido que são
imediatos os efeitos das decisões proferidas pelos Regionais em
sede de ação de impugnação de mandato eletivo, aguardando-se
tão-só a publicação do respectivo acórdão. Não há que se falar na
aplicação do art. 15 da Lei Complementar nO 64/90 nos casos de
cassação de mandato.
6. Recurso desprovido.
(AG 7.069/RO, ReI. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 14.4.2008)
Destaco,

de referido

acórdão,

a seguinte

passagem:

Prossigo para dizer que, no caso, a potencialidade para influenciar
no resultado do pleito é manifesta. Como sabido, o nexo de
causalidade quanto à influência das condutas no pleito eleitoral é
tão-somente indiciário; ou seja, não é necessário demonstrar, de
plano, que os atos praticados foram determinantes do resultado da
competição; basta ressair, dos autos, a desproporcionalidade
de
meios (cf. RO nO 728, Ministro Luiz Carlos Lopes Madeira, RO
nO896, reI. Min. Caputo Bastos, Ag nO4.311, reI. Min. Gilmar Mendes
e o REspe nO25.822, reI. Min. Cesar Asfor Rocha). Daí o procedente
magistério de Emerson Garcia, segundo o qual (..,) bastará que o
ato, analisado em si e sob a ótica da conjuntura
em que foi
praticado, denote ser potencialmente
daninho à legitimidade
do
pleito, sendo apto a comprometer
a igualdade
entre os
candidatos e influir sobre a vontade popular (..,).
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em tela, não se vislumbra

que as

irregularidades na prestação de contas do ora recorrente tenham tido potencial
daninho à legitimidade do pleito, não possuindo, prima facie, possibilidade de
influir sobre a vontade popular.
Com

essas

considerações,

dou

parcial

provimento

ao

recurso tão somente para afastar a inelegibilidade do candidato, uma vez que
não foi demonstrada a potencialidade
mantendo,

contudo, a cassação

da conduta para desequilibrar o pleito,

do diploma do suplente, em razão da

ocultação, por parte do candidato, do recebimento de doações estimáveis em
dinheiro, sem emissão do recibo eleitoral.
É o voto.

PEDIDO DE VISTA

O
Presidente,

SENHOR

preocupa-me

representação.

MINISTRO

um pouco

Há um precedente,

MARCELO

a questão

RIBEIRO:

do prazo

Senhor

para propor

a

relator Ministro Felix Fischer, em que

também se cuidava de suplente.
Na verdade,

a lei não estabelece

qual

o prazo

para a

representação, apenas estabelece que se pode requerer investigação judicial,
que daria a entender que seria cabível analogia com a ação de investigação
judicial eleitoral para apuração de abuso, de modo que, então, o prazo seria
mais reduzido.
O eminente relator sustenta que se deve entender que o prazo
é até o término do mandato. Com a devida vênia, parece-me muito ampla essa
extensão do prazo, buscando verificar se houve desvio na arrecadação

de

recursos.
Parece- me que, neste caso, o princípio da segurança jurídica
ficaria abalado. O mandato ficaria sob ameaça até o seu término,

pois a

qualquer tempo, antes de seu fim, se poderia propor a ação. No precedente,
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me reservei a possibilidade de meditar mais sobre o assunto e principalmente
quando se tratar de candidatos eleitos - porque aqui é suplente.

No caso,

parece ser suplente que está assumindo.

o

SENHOR

MINISTRO

FELlX FISCHER

(relator):

Mas ele

poderia assumir em outra época e não há prazo para o exame da prestação de
contas.

Pode

haver

excepcionalmente.

irregularidades

após

as

eleições,

também

E não há outro tipo de ação para enfrentar essa questão;

se formos limitar muito, tornaríamos inócuo.

o

SENHOR MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Neste caso o

suplente assumiu ou não?
O SENHOR MINISTRO

FELlX FISCHER

(relator): Assumiu.

Mas suplente apenas.
O

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Senhor

Presidente, neste caso parece, pelo que o eminente relator nos informa, que a
data em que foi proposta a representação seria a mesma em que proposta a
representação

do precedente,

em que nós entendemos

ser tempestiva

a

propositura.
Neste caso, em se tratando de suplente, e a data tendo sido no
inicio do mês de janeiro, acompanho o relator, mas continuo ressalvando que
quando se tratar de um caso de candidato
acompanharei

eleito, diplomado,

esta tese. Adianto que não acompanharei

não sei se

no sentido de que

pode ser proposta a representação durante o todo mandato.
Minha
propositura

tendência

seria,

Senhor

Presidente,

de

admitir

a

desta ação até a data em que se poderia ajuizar a ação de

impugnação de mandato eletivo, ou seja, 15 dias após a diplomação.
O Ministro Arnaldo Versiani, em conversa informal, lembra o
artigo 32 da Lei nO9.504/97, que diz:
Art. 32. Até cento e oitenta dias após a diplomação, os candidatos ou
partidos conservarão a documentação concernente a suas contas.
Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer
processo judicial relativo às contas, a documentação a elas
concernente deverá ser conservada até a decisão final.
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Ou seja, talvez fosse um critério também.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI:

Senhor

Presidente, faz sentido, realmente, porque paira uma espada de Dâmocles
sobre o eleito durante todo seu mandato.
Isso pode ser até objeto de barganha e, me perdoem

uma

expressão mais contundente, até de chantagem, porque ou o eleito se acerta
com os adversários políticos até o final do mandato, ou corre o risco de sofrer
uma ação dessa natureza.
O SENHOR MINISTRO FELlX FISCHER (relator): No caso, é
suplente. O problema na limitação na prestação de contas é que também pode
surgir ilicitude após a eleição. Tudo isso torna a hipótese do artigo 30-A muito
peculiar, ainda mais sendo suplente. Vamos supor que o suplente venha a
assumir ao final, ele ficaria totalmente fora do alcance.
O SENHOR

MINISTRO

caso estou de acordo. A preocupação

RICARDO

LEWANDOWSKI:

do Ministro Marcelo Ribeiro toca-me

fundamente,

porque pôr um prazo em aberto é complicado.

prazos

aberto

em

no

ordenamento

Neste

jurídico,

como

regra.

Não existem
Há

prazos

prescricionais, decadenciais ...
O

SENHOR

MINISTRO

presidente, peço vênia para pedir vista.

MARCELO

RIBEIRO:

Senhor
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EXTRATO DA ATA
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Relator: Ministro

Felix Fischer. Recorrente: Nadir da Silva Neves (Advogada: Ana Daniela Leite
e Aguiar). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Após os votos dos Ministros Felix Fischer e Fernando
Gonçalves,

provendo

inelegibilidade,

parcialmente

mas mantendo

o recurso

a cassação

tão somente

para afastar

do registro de candidatura

a
do

recorrente, pediu vista o Ministro Marcelo Ribeiro.
Presidência

do

Sr.

Ministro

Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros
Fischer,

Fernando

Gonçalves,

Marcelo

Ayres

Presentes

Ricardo Lewandowski,

Ribeiro,

Dr. Antonio Fernando de Souza, Procurador-Geral

Britto.

Arnaldo

Versiani

a

Felix
e

o

Eleitoral.

SESSÃO DE 4.6.2009.
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VOTO-VISTA

o

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Senhor

Presidente, trata-se de recurso especial, conhecido na origem como ordinário,
interposto por Nadir da Silva Neves contra acórdão do Tribunal

Regional

Eleitoral do Pará (TRE/PA) que julgando procedente representação

ajuizada

pelo

Ministério

Público,

16

nO22.250/2006

,

com

base

nos

arts.

30 e 30-A da Lei nO 9.504/9i7

40

da

Resolução-TSE

e 22 da Lei Complementar

nO64/90, em virtude da prática de abuso do poder econômico e de captação
ilícita de recursos para campanha eleitoral, cassou o diploma de suplente de
deputado

estadual

do recorrente

e lhe impôs a pena de inelegibilidade

(fls. 186-202).
Sustenta

o recorrente

que houve cerceamento

de defesa,

tendo em vista que a Corte Regional não se manifestou sobre o pedido por ele
formulado de produção de prova testemunhal e pericial, além do depoimento
pessoal da partes. Defende a extinção do processo sem resolução do mérito,
por ter sido a ação ajuizada

após o prazo de cinco dias e depois

da

diplomação dos eleitos.

'6 Resolução-TSE
n° 22.250/2006 (Instrução nO102), reI. Min. Gerardo Grossi, DJ de 10.7.2006.
Dispõe sobre a arrecadação e a aplicação de recursos nas campanhas eleitorais e sobre a prestação de contas.
Art. 40. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 8 (oito) dias antes da
diplomação (Lei nO9.504/97, art. 30, S 1°, com nova redação dada pela Lei nO 11.300/2006).
Parágrafo único. Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público
Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nO64, de 18 de maio de 1990 (Lei nO 9.504/97, art. 22,
S 4°, acrescentado pela Lei nO11.300/2006).
17

Lei n° 9.504/97.

Art. 30. Examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a Justiça Eleitoral decidirá sobre a sua regularidade.
S 1° A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 8 (oito) dias antes da
diplomação.
S 2° Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a reJelçM das contas é a cominaçãO de sançãO a candidato Ou
partido.
S 3° Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de
Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, pelo tempo que for necessário.
S 4" Havendo indíc:io de irreglJlilrirlilrle na prestaç-.ão de r:-,(lntas, a Justiç.a Eleitoral poderá requisitar diretamente do
candidato ou do comitê financeiro as informações adicionais necessárias, bem como determinar díligências para a
complementação dos dados ou o saneamento das falhas.
Art. 30-A. Uualquer partido politico ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando
provas e pedir a abertura de inve6tigação judicial para apurar condutaf' em def'acordo com Of' normof' def'to Lei,
relativas à arrecadação e gilstos de rer.ursns
S 1° Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nO64,
de 10 de maio de 1990, no qUA r.ouhAr
S 2° Comprovadof' captação ou gestos ilicitos de recursos, para fins eleitorais, serÁ negado diploma ao candidato, ou
(.(l55aclo, 5e já houver sidu uuLurYi:luu .
• Artigo 30-A e parágrafos acrescidos pelo art. 1° da Lei nO 11.300/2006.
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Quanto ao mérito, alega que não foram apresentadas

provas

suficientes para comprovar as alegações da inicial e que não houve dolo
específico e nem potencialidade do ato para influir no resultado do pleito, o que
afasta a ocorrência de abuso do poder econômico.
Contrarrazões às fls. 209-216.
Opina a Procuradoria-Geral

Eleitoral pelo não provimento do

recurso (fls. 222-228).
O e. relator entendeu

pela violação

ao art. 30-A da Lei

nO9.504/97 em razão do recebimento de doações estimáveis em dinheiro, sem
emissão de recibo eleitoral. Deu provimento parcial ao recurso, afastando a
pena de inelegibilidade prevista no art. 22 da Lei Complementar
considerar

a ausência de potencialidade

nO64/90, por

dos atos para influir no pleito, e

mantendo a cassação do diploma de suplente do ora recorrente.
Afastou a preliminar de cerceamento de defesa, considerando
que o representado

não demonstrou

a necessidade

apresentou, de pronto, o rol de testemunhas

da prova pericial, não

e não juntou os documentos

necessários para sua defesa, em desacordo com o comando ao art. 22 da
LC nO 22/90. Além disso, teria havido preclusão,

em razão de não ter o

recorrente defendido a tese de cerceamento nas alegações finais.
Quanto à decadência do direito, entendeu Sua Excelência pela
impossibilidade de se utilizar como parâmetro os prazos estabelecidos

para o

ajuizamento das ações de investigação judicial eleitoral e das representações
por conduta vedada e captação de sufrágio.
Consignou o e. Min. Relator que "tais marcos não possuem
equivalência que justifique aplicação semelhante às hipóteses de incidência do
art. 30-A da Lei nO 9.504/97. Nestes casos, investigam-se
na arrecadação

e gastos de recursos de campanha,

irregularidades
de modo que o

interesse de agir não está restrito à data das eleições ou à diplomação
dos candidatos".
Concluiu

Sua

Excelência

que

"somente

a extinção

do

mandato revela o termo a partir do qual não mais de verifica o interesse
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ou prosseguimento

do feito".

Para tanto,

afastou a adoção de possíveis termos finais para a propositura

da ação,

utilizando-se dos seguintes fundamentos:
a)

não obstante

o art. 29,

111

e IV, da Lei nO 9.504/97

estabelecer que a prestação de contas deve ser apresentada

S

até trinta dias após o pleito, o art. 30,

2°, possibilita

a

correção posterior de erros formais e materiais;
b) o art. 30,

S

1°, da Lei nO9.504/97 fixou prazo apenas para

o julgamento das contas dos candidatos eleitos (8 dias antes
da diplomação),

não havendo prazo para

julgamento

das

contas dos não eleitos;
c)

caso se estabeleça como prazo final para a propositura da

ação a data da eleição,

da prestação

de contas

ou da

diplomação dos eleitos "estar-se-á a estimular os candidatos
não

eleitos,

que

por

ventura

cometeram

deslizes

arrecadação de recursos ou nos gastos de campanha,

na

a não

prestarem as contas";
d)

"diferentemente

do que ocorre com a apuração de abuso

de poder ou captação
instrumentos

ilícita de sufrágio,

não há outros

processuais - além da ação de investigação

judicial e representação

- que possibilitem

a apuração

irregularidades nos gastos ou arrecadação
campanha

(art. 30-A da Lei 9.504/97).

de

de recursos de

Não há se falar,

portanto, em perda do interesse de agir após as eleições, a
expedição de diploma ou a posse".
Pedi vista dos autos para melhor exame. Passo

8

proferir meu

voto.
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, acompanho o
voto do e. Relator.
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No que tange à falta de interesse
acompanhar

o relator

quanto

de agir, não obstante

à tempestividade

da

ação,

há

algumas

considerações a serem feitas.
Conforme

consignei

no julgamento

do

Recurso

Ordinário

nO 1.540/PA, também da relatoria do Min. Felix Fischer, a Justiça Eleitoral é
baseada na celeridade e na preclusão, com o fim de se preservar a segurança
jurídica.
Naquela

oportunidade

registrei

a

minha

preocupação,

ressaltando: "se admitirmos que, até o final do mandato, poder-se-á impugná/o, em razão de arrecadação ilícita referente a gastos da campanha, e que isso
fica a critério do impugnante, ele poderá, após dois ou três anos do início do
mandato, ajuizar representação, com vistas ao reconhecimento

de dizer que

houve arrecadação ilícita na campanha e que, por isso, aquele mandato não é
válido".
Conquanto tenha posição firme no sentido de ser necessário
estabelecer termos finais para o ajuizamento de ações com vistas à perda de
mandato ou de diploma, comungo do entendimento
que, no caso da representação

do Min. Felix Fischer de

do art. 30-A da Lei nO 9.504/97,

não seria

razoável fixar como marco final a data da eleição ou da diplomação.
No que se refere à data do pleito, relevante

frisar que os

comitês eleitorais podem apresentar as contas dos candidatos até trinta dias
após a eleição (art. 29, 111 e IV, da Lei nO 9.504/97), além de ser possível a
correção de erros formais e materiais no decorrer do procedimento.
complicador

para que se estabeleça

Outro

o dia da eleição como termo final é a

possibilidade da arrecadação de recursos após tal data, conforme ressaltou o
e. Min. Relator.
Além disso, a decisão
subsidiar tanto a representação

que julgar

as contas,

que poderá

do art. 30-A como a ação de investigação

judicial eleitoral (AIJE) do art. 22 da LC nO64/90, deve ser publicada até oito
dias antes da diplomação, após, portanto, a eleição.
Quanto à diplomação, creio que não é possível estabelecer tal
data como prazo final para a representação do art. 30-A, tal como fixado para a

RO n° 1.453 (31766-24.2007.6.00.0000)/PA.

representação

41

do art. 41-A e a AIJE por abuso de poder. Isso porque as

condutas praticadas em violação aos arts. 41-A da Lei nO 9.504/97 e 22 da
LC nO64/90 são mais facilmente detectadas, porquanto são condutas expostas
que têm maior repercussão,

o que não ocorre com as irregularidades

na

aplicação de recursos de campanha.
Por outro lado, a representação
Eleições não está vinculada, necessariamente,

do art. 30-A da Lei das

ao ato da prestação de contas

à Justiça Eleitoral ou à decisão que julgar as contas, uma vez que se refere a
qualquer irregularidade constatada na arrecadação

e gastos de recursos de

campanha.
Importante destacar que os partidos, coligações e candidatos
deverão divulgar na internet, nos meses de agosto e setembro do ano eleitoral,
relatório de recursos arrecadados e de gastos de campanha, conforme prevê o
parágrafo 4° do art. 28 da Lei nO9.504/97, acrescido pela Lei nO11.300/2006, o
que pode servir de subsídio para a propositura da demanda. Transcrevo o teor
do mencionado dispositivo legal:
Art. 28. [...]

S 4°. Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante a campanha eleitoral, a divulgar, pela rede
mundial de computadores (Internet), nos dias 6 de agosto e 6 de
setembro, relatório discriminando
os recursos em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento da
campanha eleitoral, e os gastos que realizarem, em sítio criado pela
Justiça Eleitoral para esse fim, exigindo-se a indicação dos nomes
dos doadores e os respectivos valores doados somente na prestação
de contas final de que tratam os incisos 111e IV do art. 29 desta Lei".
Diante de todo o contexto, no entanto, creio ser mais razoável
utilizar como parâmetro os prazos previstos legalmente
desconstituição

do mandato ou do diploma, tomando

para se pleitear a

como base o recurso

contra a expedição de diploma (RCED) (art. 262 do Código Eleitoral) e a ação
de impugnação

de mandato eletivo (AIME) (art. 14,

S

10, da Constituição

Federal).
Note-se

que tanto

a AIME

quanto

o RCED

podem

ser

ajuizados com base em abuso do poder econômico que, em tese, pode ocorrer
no âmbito da aplicação dos recursos de campanha.
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Dessa forma, creio deva ser aplicado o prazo de quinze dias
após a diplomação do candidato para a propositura

da representação

do

art. 30-A da Lei nO9.504/97, adotando-se o prazo constitucional previsto para a
AIME.
Na hipótese de candidatos não eleitos, é certo que não existe
termo final estabelecido legalmente para o julgamento das contas pela Justiça
Eleitoral, conforme consignou o e. Min. Relator.
Ocorre que o art. 30-A prevê como sanção a não expedição do
diploma, ou, caso já tenha sido outorgado, sua cassação, conforme dispõe o
parágrafo 20 do mencionado dispositivo legal, in verbis:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar

à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a
abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo
com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de
recursos.
[...]
~ 20 Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins

eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já
houver sido outorgado.
Depreende-se da norma, portanto, que apenas os candidatos
eleitos e os suplentes - estes diplomados
18

determina o art. 215 do CE

-

com os eleitos, na forma como

podem ser alvo da representação de que trata o

art. 30-A da Lei nO9.504/97.
Há, entretanto,

uma ressalva

a ser feita em relação

aos

suplentes cujas contas ainda não tenham sido apreciadas até a diplomação.
Conforme

mencionado,

a lei somente

prevê prazo para o julgamento

das

contas dos candidatos eleitos.
Não obstante considerar prescindível a apreciação das contas
pela Justiça Eleitoral para viabilizar a ação de que trata o art. 30-A, não se
POdê dêsconsiderar que tal julgamento constitui marco relevante, porquanto é

18 Código Eleitoral.

Art. 215. Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão
Sllr~rior, do Tribunal Regional ou dOIJI.mta liileitoral, conforme o caso.

diploma

assinado

pelo Presidente

do Tribunal
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efetivamente,

a

regularidade

da

arrecadação e da aplicação dos recursos na campanha.
Dessa forma, creio ser mais razoável fixar como termo inicial
do prazo de quinze dias para a representação,

a data do julgamento

das

contas, nos casos em que até a diplomação ainda não haja decisão da Justiça
Eleitoral.
A SENHORA

MINISTRA

CÁRMEN

LÚCIA:

Então,

Vossa

Excelência estaria fazendo distinção para a contagem dos prazos.
O SENHOR MINISTRO MARCELO

RIBEIRO: Sim. Entre os

eleitos e os não eleitos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: OS eleitos a partir
da diplomação?
O SENHOR

MINISTRO

AYRES

BRITTO

(presidente):

Os

eleitos e os suplentes, com diploma, e os não eleitos, sem diploma.
Vossa Excelência está distinguindo três categorias.
O SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Prossigo

na

leitura do voto.
,
Na verdade, só caberá representação

do artigo 30-A da Lei

nO9.504, de 30 de setembro de 1997, se, por algum motivo, esse não eleito,
que é suplente, que não foi diplomado, vier a ser diplomado posteriormente,
em razão de vaga. Seria uma hipótese rara, em que muitas vagas surgiriam,
pois alguns suplentes já são diplomados.
O SENHOR
acontecer cassação.

MINISTRO

ARNALDO

VERSIANI:

Por exemplo, o segundo colocado

Pode

até

pode ascender ao

cargo em virtude de cassação do primeiro colocado.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Mas isso é raro,
porque, na verdade, alguns suplentes já são diplomados.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Estou dizendo,
por exemplo, que em uma eleição para prefeito, o prefeito eleito pode ser
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cassado e o segundo colocado ser chamado a assumir o cargo. Então, ele
será diplomado só se o diploma do primeiro for cassado.

o

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Exatamente.

Nesse caso, teria mais prazo.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: A distinção vai ser
entre as eleições majoritárias e proporcionais.
O SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Na hipótese

vertente, o representado classificou-se como suplente de deputado estadual
nas eleições de 2006 e teve suas contas desaprovadas

em acórdão lavrado

em sessão do dia 12 de dezembro de 2006 (fls. 121-124).
Consta

do acórdão

combatido

que a diplomação

do ora

recorrente ocorreu em 19.12.2006 (fI. 179) e a representação foi ajuizada no
dia 5 de janeiro de 2007 (sexta-feira) (fI. 176).
Esta Corte, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso
Ordinário nO1.459, da relatoria do Min. Felix Fischer, DJ de 6.8.2008, também
originário do Estado do Pará, concluiu que o prazo final para o ajuizamento da
AIME relativa às eleições de 2006 seria 8.1.2007, tendo em vista o recesso
forense. Transcrevo excertos do julgado:
No caso, o prazo inicial da ação deve ser contado do primeiro dia
subseqüente ao da diplomação (no caso, 20.12.2006, data em que o
Tribunal funcionou em regime de plantão), findando-se em 3.1.2007.
Como não havia expediente normal do Tribunal, o prazo final foi
prorrogado para o primeiro dia útil após o recesso (8.1.2007). Se
a ação só foi proposta em 12.1.2007, é evidente a ocorrência da
decadência. (Grifo nosso).
No caso dos autos, entendo que é tempestiva a representação
ajuizada em 5 de janeiro de 2007, nos termos do preceuenLe ciLauu.
Ressalte-se que o Ministério Público ajuizou a ação com base
no art. 30-A da Lei nO9.504/97, requerendo a cassação do diploma, cumulada
com a AIJE do art. 22 da LC nO64/90, pugnando pela imposição da pena de
inelegibilidade.
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totalmente

procedente

a representação,

as penas de inelegibilidade

e de cassação do

diploma.

o

e. Min. Relator manteve o acórdão recorrido na parte que

cassou o diploma, afastando a pena de inelegibilidade,

em razão da falta de

potencialidade dos atos para influenciar o resultado do pleito.
Verifico

que a inelegibilidade

decorre

da pena prevista no

art. 22 da LC nO64/90, cuja ação deve ser proposta até a data da diplomação,
conforme entendimento

jurisprudencial

desta Corte, prazo esse que não foi

obedecido pelo Ministério Público.
Nesse

ponto,

penso

que

merece

acolhida

a

preliminar

suscitada pelo recorrente, de falta de interesse de agir no ajuizamento da AIJE
por abuso do poder econômico, após a diplomação. Em razão disso, deve ser
afastada a pena de inelegibilidade.
Quanto ao mérito, o Min. relator entendeu

pela violação ao

art. 30-A, em virtude da ausência da emissão de recibos eleitorais referentes a
gastos com combustível e lubrificantes.
Foram as seguintes irregularidades

detectadas

na prestação

de contas do recorrente, relacionadas pela Corte Regional à fI. 179:
a)

não apresentação de extrato bancário com valor legal;

b) divergências
informados

de

numeração

pelo candidato

de

recibos

com os informados

eleitorais

pelo Comitê

Financeiro de seu partido (PFL);
c)

doações estimáveis em dinheiro não declaradas ou sem

recibo, em especial a feita pelo candidato Nicias Lopes Ribeiro;
d)

não declaração

despesas

de que forma

de produção

de adesivos,

teriam

sido

cartazes,

pagas

as

pessoal

ou

transporte na campanha;
e)

não informada sobra de campanha no valor de R$ 17,07.

RO

nO

1.453 (31766-24.2007.6.00.0000)/PA.

o
entendeu

e. Relator

que apenas

referentes

a gastos

imposição

da sanção

o e.

afastou

quatro

uma - a ausência

com combustível
prevista

46

das irregularidades

da emissão

e lubrificantes

no parágrafo

apontadas

e

eleitorais

-

de recibos

- seria suficiente

para a

2° do art. 30-A da Lei nO 9.504/97.

Min. Felix Fischer assim consignou

3.1 DA NÃO APRESENTAÇÃO
VALOR LEGAL

no seu voto:

DE EXTRATO

BANCÁRIO

COM

[..]
In casu, entretanto - diferentemente do que assentado no v. acórdão
regional - verifico que constam nos autos os referidos extratos
bancários às fls. 97-100. Embora mencionada irregularidade conste
no relatório preliminar da Coordenadoria de Controle Interno do
Tribunal
Regional do Pará, não há indicação da referida
irregularidade no parecer conclusivo
da mesma Coordenadoria
(fI. 109).
Não há,
apontada.

portanto,

falar

na

subsistência

da

irregularidade

3.2 A DIVERGÊNCIA ENTRE OS NÚMEROS DOS
ELEITORAIS
FORNECIDOS
PELO
COMITÊ
APRESENTADOS PELO CANDIDATO

RECIBOS
E
OS

No que toca à divergência entre os números dos recibos fornecidos
pelo comitê e os apresentados pelo candidato, pondero que a
irregularidade, isoladamente, não ensejaria a cassação do diploma.
Trata-se de mero vício formal.
Tal divergência
não se subsume
à hipótese do multicitado
art. 30-A. Não há, pois, considerar
tal irregularidade
para a
cassação do diploma.
3.3 DA OMISSÃO QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO
DESPESAS RELATIVAS A MATERIAL DE PROPAGANDA

DE

Do v. acórdão regional, colhe-se que o recorrente omitiu-se a
respeito de como teria custeado as "despesas com adesivos,
cartazes, pessoal e transporte de campanha" (fI. 181).
O recorrente alega que o candidato a deputado federal Nicias
Lopes Ribeiro foi quem efetuou
a despesa,
sendo este o
responsável pela prestação de contas. Aduz, ainda, que apresentou
nota fiscal, emitida em favor de Nicias Lopes Ribeiro, que
comprovaria o pagamento das despesas de propaganda.
Tal nota fiscal, o documento de fI. 116, pelo qual o recorrente alega
sanada a irregularidade, foi emitida em nome de Nicias Lopes
Ribeiro, candidato a deputado federal, no valor total de vinte mil
reais (R$ 20.000,00).
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Neste documento (nota fiscaf), no campo "discriminação
dos
serviços", há a identificação de "impressos em off-set colorido em
papel couchet 115 gramas sendo com 8 modelos diferentes".
Um dos modelos seria de Nicias e Nadir Neves, assim registrado:
"50.000 Nicias e Nadir Neves", no valor total de R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Ou seja, os oito modelos de propaganda, em conjunto,
somariam R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apenas um dos oito modelos
seria de Nicias e Nadir.
Nota-se a ausência de detalhamento suficiente na nota fiscal para
aferir o valor da doação que Nicias teria feito a Nadir.
De todo modo, nos autos, à fI. 37, existe cópia de recibo eleitoral no
qual Nicias Lopes Ribeiro consta como doador de R$ 1.000,00 (um
mil reais) em favor do candidato Nadir Neves, um valor bem próximo
da divisão dos dez mil reais entre os oito modelos de propaganda.
Assim, não se mostraria razoável a cassação do diploma de
suplente, uma vez que o reduzido valor da despesa entendo não ser
suficiente à cassação do diploma do candidato.
3.4 DA OMISSÃO QUANTO À SOBRA DE CAMPANHA NO VALOR
DE DEZESSETE REAIS E SETE CENTAVOS (R$17,07)
Por fim, no que se refere à omissão de sobra de campanha no
valor de dezessete reais e sete centavos (R$ 17,07), considero o
montante inexpressivo,
não constituindo
motivo, por si só, de
cassação do diploma.
3.5 DO RECEBIMENTO
DE DOAÇÕES
DINHEIRO
NÃO
DECLARADAS
E
DA
RESPECTIVO RECIBO ELEITORAL

ESTIMÁVEIS
AUSÊNCIA

EM
DO

Com relação ao recebimento de doações estimáveis em dinheiro
não
declaradas
pelo
candidato-recorrente
e
sem
o
correspondente
recibo eleitoral, extrai-se do parecer conclusivo da
Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral do
Pará que "restou provado nas contas que o candidato gastou quase
85% dos recursos arrecadados na aquisição de combustíveis e
lubrificantes (fls. 07), não tendo sido relacionadas despesas com
locação de bem móveis (sic) que justificassem a utilização desse
materiaf' (fI. 109).
Do mencionado parecer, colhe~se que o candidato alega que,
durante a campanha eleitoral, utilizou-se "de veículo pr6plio, de seu
cônjuge. filhos., irmãos e de sobrinhos, nada mencionado (sic) éJcerca
da omissão na declaração dessas doações em sua prestação de
contas. (...) recebeu recursos estimáveis em dinheiro (carros de
terceiros para serem utilizados em campanha), e para essas
doações não emitiu os recibos eleitorais, não as declarando em
sua prestação de contas. Assim o candidato infringiu o disposto no
art. 3° da Res. TSE nO22.250/200619." (fI. 109)

19 Arl. 3° o:; lt:!cilJUl:l
~I~ilor!lill sAo documentos oficiais que vlablllzam ê tornam lêgítlma a arlêGãu<lç.:iuut:! I~CUI~U~
para a campanha, considerando-se imprescindíveis seja qual for a natureza do recurso, ainda que do próprio
candidato, nao se eximindo desta obrigaçao aquele que, por qualquer motivo, não disponha dos recibos.
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Trata-se, de fato, de hipótese que se subsume à norma prevista no
9 2° do art. 30-A da Lei das Eleições. Verifica-se ser incontroverso
que o recorrente recebeu doações estimáveis em dinheiro sem
emitir recibos eleitorais, impossibilitando
o efetivo controle das
contas pela Justiça Eleitoral e, consequentemente,
a verificação
da licitude da arrecadação destes recursos e gastos. Confira-se:
(...) Constitui irregularidade, que enseja a rejeição
a arrecadação de recursos sem a emissão
eleitorais, impossibilitando o efetivo controle das
parte da Justiça Eleitoral.
(AgR-REspe
nO
ReI. Min. Gerardo Grossi, DJ de 5.3.2007)

das contas,
de recibos
contas por
25.782/SP,

(...) A ausência dos recibos eleitorais constitui irregularidade
insanável, pois impossibilita o efetivo controle das contas por
parte
da
Justiça
Eleitoral.
(AgR-AI
nO 6.265/SP,
ReI. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 3.2.2006)
Assim, o recorrente agiu em desacordo com o art. 14, 9 1°, da
Resolução- TSE nO22.250/2006, que estabelece que "toda doação a
candidato ou a comitê financeiro, inclusive recursos próprios
aplicados na campanha, deverá fazer-se mediante recibo eleitoral
(Lei nO 9.504/97, art. 23, S 2°)."
Eis o que dispõe o art. 23,

9 2°,

da Lei nO9.504/97:

Art. 23. A partir do registro
dos comitês
financeiros,
pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis
em dinheiro
para campanhas
eleitorais,
obedecido o disposto nesta Lei.
~ 2° Toda doação a candidato
específico
ou a partido
deverá fazer-se mediante recibo, em formulário
impresso,
segundo modelo constante do Anexo.
Registre-se que, quando em julgamento os procedimentos de
prestação de contas, esta c. Corte já assentou o entendimento de
que tal irregularidade (ausência de recibo eleitoral) caracteriza-se
como "insanável". Confirmo:
(...) Encontra-se pacificada a jurisprudência nesta Corte de que
a ausência de recibo eleitoral constitui
vício insanável.
Precedentes nesse sentido: AG nO6.557/SP, ReI. Min. Antônio
Cezar
Peluso,
DJ de
13.6.2006;
AG
nO 6.503/SP,
ReI. Min. Antônio Cezar Peluso, DJ de 8.5.2006; REspe
nO 25.364/SP, ReI. Min. Carlos Madeira, DJ de 21.9.2005;
AG nO6 ?31/SP. ReI. Min. Gilmar Mendes, DJ de 26.10.2005.
(REspe nO 2G.125/MG, ReI. Min. José Delgado,
DJ de
20.11.2006)

É que os recursos em questão por não serem declarados
permanecem
à margem do controle
da Justiça
Eleitoral,
impossibilitando

que ela julgue a licitude

destes gastos.

Indaga-se, contudo, se a identificação da irregularidade é suficiente
para determinar a cominação das sanções previstas no art. 30-A da
Lei 9.504/97. Estabelecidos, os fatos incontroversos
que levaram à
conclusão colocada no v. acórdão recorrido, deve-se analisar se as
irregularidades
nele apontadas
são capazes
de configurar
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arrecadação ou a realização de gastos ilícitos de campanha, nos
termos do art. 30-A, 9 2°, da Lei nO9.504/97, fazendo incidir a pena
de cassação do diploma já outorgado ao recorrente.
3.5.1 POTENCIALIDADE

E PROPORCIONALIDADE

Em primeiro lugar, insta salientar que o bem jurídico tutelado pela
norma do art. 30-A da Lei nO9.504/97 é a moralidade e a lisura das
eleições.
[ ...]
Em resumo, podem ser objeto da investigação: a) a movimentação
dos recursos financeiros fora da conta bancária específica para
campanha, exceto nos casos previsto na legislação eleitoral; b) o
recebimento de doações sem a emissão do recibo eleitoral; c) o
recebimento de doações das fontes vedadas do art. 24 da Lei
nO 9.504/97; d) a realização de gastos eleitorais distintos do rol
taxativo do art. 26 da mesma Lei.
Diante deste conjunto e tendo em vista o bem jurídico tutelado pela
norma (a moralidade e a lisura das eleições), entendo não ser
exigível para incidência do art. 30-A da Lei 9.504/97, prova de
potencialidade
da conduta para desequilibrar
o pleito, mas da
proporcionalidade
(relevância jurídica) do ilícito, no contexto da
campanha do candidato.
Nesse sentido, esta c. Corte decidiu no julgamento
nO1.540/PA, de minha relatoria. Confirmo:

do

RO

...

( )
7. Não havendo, necessariamente, nexo de causalidade entre
a prestação de contas de campanha (ou os erros dela
decorrentes) e a legitimidade do pleito, exigir prova de
potencialidade
seria tornar inóqua a previsão contida no
art. 30-A, limitando-o
a mais uma hipótese de abuso de
poder. O bem jurídico tutelado pela norma revela que o que
está em jogo é o princípio constitucional da moralidade (CF,
art. 14, 9 9°). Para incidência do art. 30-A da Lei 9.504/97,
necessária prova da proporcionalidade
(relevância jurídica)
do ilícito praticado pelo candidato e não da potencialidade
do dano em relação ao pleito eleitoral. Nestes termos, a
sanção de negativa de outorga do diploma ou de sua cassação
(9 2° do art. 30-A) deve ser proporcional à gravidade da
conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. (...)
(RO
n° 1.540/PA, de minha relatoria, DJE de 1°.6.2009)

O bem jurídico tutelado pela norma revela que o que está em jogo é
o princípio constitucional da moralidade (CF, art. 14, 9 9°). Não é por
outra razão que, entre os objetivos da norma, busca-se, claramente,
sancionar a formação de "caixa dois" de campanha.
Com efeito, para resguardo destes
adequado averiguar a proporcionalidade

interesses,
parece mais
(relevância jurídica) do
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ilícito praticado pelo candidato em vez da potencialidade do dano
em relação ao equilíbrio da disputa no pleito eleitoral.
(...]

Assim, a desnecessidade
da aferição da potencialidade
não
implica desconsiderar
a proporcionalidade
entre o ilícito
eleitoral e a sanção a ele correspondente.
No caso em questão, a irregularidade praticada pelo recorrido
cinge-se ao recebimento de doações estimáveis em dinheiro sem
emissão dos recibos eleitorais. Para afastar a incidência do
art. 30-A, seria necessário, portanto, afirmar que a sanção de
cassação do diploma seria desproporcional à gravidade da conduta
praticada pelo recorrente e à lesão perpetrada ao bem jurídico
protegido.
A proporcionalidade deve incidir, portanto, sobre a matéria
incontroversa, nestes autos, qual seja, o fato de que "gastou quase
85% dos recursos arrecadados na aquisição de combustíveis e
lubrificantes (fI. 07), não tendo sido relacionadas despesas com
locação de bem móveis (sic) que justificassem a utilização desse
material". (fI. 109).
Ora, embora não seja possível mensurar o montante do que foi
doado ("despesas com locação de bem móveis (sic) que
justificassem a utilização desse material") a ausência de declaração
das
doações
estimáveis
em dinheiro
e ausência
de
apresentação do correspondente recibo eleitoral impossibilitou o
efetivo . controle
das
contas
pela
Justiça
Eleitoral
e,
consequentemente, a verificação da licitude da arrecadação destes
recursos e gastos, v.g. a identificação de sua origem.
Nesse sentido, considerando que 85% dos recursos arrecadados
na campanha do recorrente foram gastos na aquisição de
combustíveis e lubrificantes, entendo que a irregularidade tem
grande repercussão no contexto da campanha do candidato. Não
é, pois, desmesurada a incidência da sanção prevista no art. 30-A da
Lei 9.504/97.
Deve, portanto, ser mantida a sanção em relação à ocultação,
por parte do candidato, do recebimento de doações estimáveis
em dinheiro, sem emissão do recibo eleitoral.

Adiro ao voto de Sua Excelência, considerando que a falta de
emissão de recibos eleitorais constitui vício que impede a aferição pela Justiça
Eleitoral da regularidade das contas, conforme consignado no voto proferido e
nos termos da jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, acompanho
sentido

de dar provimento

parcial

o voto do e. Min. Relator, no

ao recurso, mantendo

diploma e afastando a sançao de inelegibilidade.

a cassação

do
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Divirjo de Sua Excelência,

no entanto, quanto às razões de

decidir, para assentar que é de 15 dias o prazo para a propositura

da

representação do art. 30-A da Lei nO9.504/97, contados da diplomação. Caso
não tenha sido proferida decisão na prestação de contas até a diplomação, o
prazo deverá ser contado do julgamento das contas.
Com todas as vênias, também ouso divergir do e. Relator
quanto ao pedido de imposição da pena de inelegibilidade prevista do art. 22
da

LC

nO 64/90,

por entender

não

subsistir

o interesse

de

agir

do

representante, uma vez que ajuizada a ação após a diplomação.
É como voto.

o
Presidente,

SENHOR

MINISTRO

o raciocínio do Ministro

FELlX

FISCHER

(relator):

Senhor

Marcelo Ribeiro foi apresentado

habitual elegância e argumentos inteligentes.

Realmente a argumentação

com
foi

bem sólida e lógica, mas quero alertar a Corte que estaríamos legislando. Não
temos dispositivos legais expressos sobre isso.
A minha preocupação

ao fazer o voto foi em relação ao

aspecto de que, nos demais casos de impugnação em sentido amplo, digamos
assim, sempre há um remédio que se estende até certa data e depois há outro.
Não é o caso. Nesta situação, só há essa possibilidade.
Há, então, dois tipos de políticos que podem ser atingidos - os
eleitos e os não eleitos -, que podem eventualmente

assumir o cargo e,

posteriormente, vir a ter problemas com as contas.
Tive a preocupação

por pensar ser perigoso

o Judiciário

substituir o legislador, motivo por que fundamentei nesse sentido e a partir do
qual houve essa pequena divergência por parte do Ministro Marcelo Ribeiro.
Não nego, contudo, que a argumentação

de Sua Excelência seja sólida. O

único problema é este: penso que, neste caso, estaríamos legislando.
O
Presidente,

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

apenas para fazer uma ponderação.

RIBEIRO:

Realmente,

Senhor

a dificuldade

deste caso é que a lei não fixa o prazo. Temos, então, que fixar o prazo, com
base em interpretação.
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entendeu

que,

mandato, seria possível ajuizar essa representação.

enquanto

durasse

o

Contudo, também a lei

não prevê esse prazo "enquanto durar o mandato" e nenhum outro. Entendi
que o prazo poderia ser o de 15 dias após a diplomação,

por analogia,

utilizando outros instrumentos de ataque ao diploma e ao mandato - que
existem e fixam esse prazo. Tentei fazer essa analogia.
Se se pesquisar na lei, verificar-se-á que não está estabelecido
esse prazo. Ou dizemos que não há prazo, ou dizemos qual é. Foi isso o que
procurei fazer.
O SENHOR

MINISTRO

AYRES

BRITTO

Ministro Felix Fischer, então, prestigia a jurisprudência

(presidente):

O

do TSE, que deixa o

prazo em aberto, até o final do mandato.
O

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Senhor

(relator):

Não há

Presidente, não há nenhum precedente.
O SENHOR

MINISTRO

FELlX FISCHER

precedentes.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (presidente):

Vossa

Excelência, Ministro Felix Físcher, não citou nenhum precedente?
O SENHOR MINISTRO FELlX FISCHER (relator): Neste caso
- e aí está o problema -, sobre essa matéria não há precedente, salvo engano
de minha parte e, também, do Ministro Marcelo Ribeiro. Tanto Sua Excelência
como eu examinamos e não encontramos

qualquer precedente.

Divergimos,

mas não há precedentes.
O SENHOR

MINISTRO

AYRES

BRITTO

(presidente):

De

memória, penso haver precedente sobre o tema.
O

SENHOR

MINISTRO

FELlX

FISCHER

(relator):

Nós

julgamos aqui, mas não houve essa discussão, porque a ação foi proposta de
imediato. Essa discussão nem foi levantada.
Mas, na verdade, essa discussão não seria decisiva, porque
também foi proposta dentro do prazo. A divergência está em que o Ministro
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Marcelo Ribeiro e também eu nos preocupamos em generalizar a questão. Ela,
pois, não é decisiva para este caso.

o

SENHOR MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO: Já há muitos

processos como esse.
O

SENHOR

MINISTRO

FELlX

FISCHER

(relator):

No

processo, enfrentamos uma questão teórica, digamos assim. O caso em si não
exige essa conclusão.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (presidente): Assento
o conteúdo das duas teses aqui pertilhadas.
O Ministro Felix Fischer, relator, acompanhado

pelo Ministro

Fernando Gonçalves, deu provimento parcial ao recurso, tão somente para
afastar a inelegibilidade, mas manteve a cassação do registro da candidatura
do recorrente.
O Ministro Marcelo Ribeiro, com outros fundamentos,
inelegibilidade,

acompanhando

afasta a

o relator, e mantém a cassação do registro,

mas Sua Excelência se manifesta quanto ao prazo pOí analogia, sobretudo
com a Constituição Federal.
O

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

O

relator

também, Senhor Presidente.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: O Ministro Relator
também se manifestou.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRIDO

(presidente):

No que

há, portanto, convergência.
O

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Não.

Nos

fundamentos, o eminente relator afirmou que o prazo seria "enquanto durasse
o mandato".

Eu, contudo, estou dizendo

que é de 15 dias contados

da

diplomação, quando não houver apreciação das contas - 15 dias contados do
julgamento das contas.
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MINISTRO AYRES BRITTO (presidente): Há, pois,

discrepância nos fundamentos, mas na parte dispositiva a única divergência é
esta quanto à fixação do prazo.

o

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Quanto

ao

resultado, acompanho o relator.
O SENHOR MINISTRO FELlX FISCHER (relator): Na verdade,
Senhor Presidente, causei essa confusão ao me manifestar sobre um tópico
que, para o caso concreto, seria desnecessário.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Mas precisamos
fazer isso, Ministro Felix Fischer.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (presidente):

Penso

que Vossa Excelência, Ministro Felix Fischer, tocou em ponto nevrálgico da
questão

que merecia

enfrentamento.

Quanto

às preliminares,

também

é

coincidência, Vossa Excelência rejeita todas elas: cerceamento de defesa, falta
de interesse de agir.
O SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Na verdade,

estou afastando a inelegibilidade, acolhendo, de certa maneira, uma preliminar,
porque estou dizendo que ele ajuizou a ação depois do prazo.
Não chego a examinar nada quanto a isso, e o ministro relator
examina a questão e diz que não há potencialidade.

Então há uma pequena

divergência, porque acabo acolhendo a preliminar de falta de interesse de agir,
mas o resultado prático é quase o mesmo.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (presidente):
uma das preliminares foi cerceamento

Como

de defesa - matéria constitucional

-

também votarei, mas farei a coleta individual dos votos.

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

ARNALDO

VERSIANI:

Senhor

Presidente, se a conclusão é uma só, penso que não cabe muito discutir os
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importantes para servir de base para a decisão

futura do Tribunal, até porque não sei se eu encontraria um voto médio.
Se não me engano, o Ministro Marcelo Ribeiro, quando pediu
vista, até citou que, em conversa que tivemos, eu tenderia a aplicar o prazo de
180 dias após a diplomação, previsto no artigo 32 da Lei nO9.504, de 1997 um meio termo entre os 15 dias depois da diplomação e -, o prazo final do
mandato. Mas no caso dos autos, realmente, não há por que examinar com
bastante rigor a questão, pois, pelo prazo de 15 dias - a contar da diplomação o

ajuizamento

da

representação

-,

foi

tempestivo,

tanto

quanto,

evidentemente, o foi até o cumprimento do mandato.
Logo, acompanho

na conclusão

tanto

o relator quanto

o

Ministro Marcelo Ribeiro, considerando tempestivo o ajuizamento.
Minha

única

dúvida

é

quanto

à

tempestividade

da

representação, porque a ela cumulou os dois pedidos: de abuso do poder e do
artigo 30-A.

o

SENHOR MINISTRO MARCELO

RIBEIRO: Foi depois da

diplomação, de qualquer forma.
O SENHOR

MINISTRO ARNALDO

VERSIANI:

Foi só uma

RIBEIRO:

Mas há um

ação de investigação judicial, cumulando ...
O SENHOR

MINISTRO

MARCELO

detalhe: Vossa Excelência, de toda maneira, já está considerando, embora não
nessa amplitude, que é depois da diplomação o ajuizamento da representação
pelo artigo 30-A.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Com certeza.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Não diz quanto
tempo depois ...
O SENHOR MINISTRO ARNALDO

VERSIANI:

Mas tanto o

prazo de 15 dias depois da diplomação quanto o do mandato compreendem o
período que, em tese, eu acolheria, que seria o de 180 dias. Até porque,
quanto ao prazo de 180 dias, há o ponto de vista que o Ministro Felix Fischer
expôs: quanto ao dos não eleitos, o parágrafo

único do artigo 32 da Lei
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nO9.504, de 1997, expressa a pendência de julgamento de qualquer processo
relativo às contas.
Então, parece-me

que, com isso, se conjugariam

os dois

elementos. Se antecipado o julgamento das contas daqueles eleitos - porque a
diplomação deles deve ocorrer após o julgamento das contas -, já abrangeria
a hipótese

que

o Ministro

Marcelo

Ribeiro

e o Ministro

Felix Fischer

apresentaram, qual seja, a de que, se os eleitos forem diplomados, o processo
deve seguir mais celeremente.
Quanto aos não eleitos, cujas contas estivessem pendentes
ainda de julgamento

e, portanto, não se cogitaria da diplomação

deles, a

situação ficaria em aberto, para que o Tribunal julgue as contas normalmente,
sem maior rigor de prazo, e quando ocorrer a diplomação desses candidatos,
por

alguma

circunstância

representação

-

a

cassação

do

primeiro

colocado

-,

a

poderia ser ajuizada, se bem que suplente também às vezes

recebe diploma, não sabemos qual o grau de suplência que recebe diploma ...
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: É por isso que
fixei, neste caso, 15 dias após o julgamento das contas, que pode ocorrer bem
depois.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: As dúvidas são
tão maiores do que a fundamentação,

que eu ficaria apenas com a conclusão.

Teremos de examinar isso com mais rigor, se alguém ultrapassar o prazo de
15 dias. Teremos de nos manifestar, realmente, em concreto, no caso: saber
se - pelo voto do Ministro Marcelo Ribeiro - o ajuizamento será intempestivo;
pelo voto do Ministro Felix Fischer, não. Assim, reservo-me para decidir com
mais firmeza.
Quanto ao abuso de poder, o Ministro Fellx Flscher parece que
não acolhe
representação
cumulada
fundamento
diplomação.

só pela

questão

da

potencialidade.

do artigo 22 da Lei Complementar

com a do artigo
do abuso

30-A, teria,

Mas,

de

princípio,

a

nO 64, de 1990, se está

realmente,

do poder econômico,

em

para abranger

ser ajuizada

esse

antes

da
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Entendemos - inclusive, até pelo voto de Vossa Excelência, no
Recurso Ordinário nO 1.362 - que a representação tem de ser julgada até a
diplomação.

O voto de Vossa

jurisprudência

do

Tribunal

era

Excelência

foi nesse

em

sentido:

outro

sentido,
entendia

porque
que

a

essa

representação do artigo 22 teria de ser julgada até a data da eleição.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Mas isso é para
efeito de cassar o mandato.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Exato. E Vossa
Excelência reconceituou o termo "dia da eleição" e abrangeu até a diplomação.
No meu voto-vista, abrangi, inclusive,

período posterior.

Eu

nem fixei a data da eleição, nem a da diplomação. Entendi que representação
julgada procedente, a qualquer tempo, deve ter o efeito previsto em lei, que é o
da cassação do registro. Se o registro passou a ser substituído pelo diploma,
não pode haver diploma

sem registro válido. Se for cassado

o registro,

automaticamente estará desconstituído o diploma.
Nesse

ponto,

portanto,

acompanho

a fundamentação

do

Ministro Marcelo Ribeiro, com a devida vênia do relator, entendendo que, se foi
ajuizada a representação

- embora cumulada com a do art. 30-A - após a

diplomação, o ajuizamento se deu de forma intempestiva, o que também não
terá absolutamente

nenhum efeito prático, porque a conclusão

também é pela improcedência

da representação,

do relator

à falta da configuração da

potencialidade.
Em suma, Senhor Presidente,

acompanho

a conclusão

de

ambos ministros.

VOTO (retificação)

O SENHOR

MINISTRO

FELlX

FISCHER

(relator):

Senhor

Presidente, na sessão de 4.6.2009, proferi voto para dar parcial provimento ao
recurso ordinário tão somente para afastar a inelegibilidade do candidato, uma
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vez que não foi demonstrada a potencialidade da conduta para desequilibrar o
pleito.
Todavia, mantive a cassação do diploma do suplente, em
razão da ocultação, por parte do candidato, do recebimento de doações
estimáveis em dinheiro, sem emissão do recibo eleitoral.

o e. Min.

Marcelo Ribeiro pediu vista dos autos e fez algumas

ponderações que me fizeram refletir um pouco mais sobre a matéria.
De fato, a fundamentação esposada pelo e. Ministro encontra
guarida na jurisprudência remansosa desta c. Corte, no sentido de que as
ações de investigação judicial eleitoral (AIJE) que tratam de abuso de poder
econômico e político podem ser propostas até a data

da diplomação,

conforme, inclusive, consignei no tópico 2 e no julgamento do RO nO1.540/PA,
de minha relatoria, DJE de 1°.6.2009.
Isso porque, após esta data, restaria, ainda, o ajuizamento da
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e do Recurso Contra
Expedição do Diploma (RCED).
Desta feita, com essas considerações,

reajusto

meu voto

para reconhecer a ausência do interesse de agir do representante

quanto

à propositura da AIJE por prática de abuso de poder econômico.
Reitero, todavia, que mantenho o entendimento

segundo o

qual somente a extinção do mandato revela o termo a partir do qual não
mais

se

verifica

prosseguimento

o

interesse

processual

no

ajuizamento

ou

do feito, pelas razões já expostas.
De todo modo, fica mantida a cassação

razão da ocultação,

por parte do candidato,

do diploma,

do recebimento

em

de doações

estimáveis em dinheiro, sem emissão do recibo eleitoral.
É o voto.

o SENHOR

MINISTRO AYRES BRITTO (presidente): No caso,

a AIJE foi proposta após a diplomação; disso não há dúvida.
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CÁRMEN

LÚCIA:

Então,

a

fundamentação passa a ser a mesma?

o SENHOR

MINISTRO FELlX FISCHER (relator): A conclusão

é a mesma.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: A conclusão é a
mesma, mas nesse ponto a fundamentação também.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: No ponto que se
refere ao abuso.

No que concerne

ao artigo

30-A,

continua

o mesmo

argumento.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Exatamente. O do
artigo 30-A continua com a fundamentação divergente.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR

MINISTRO AYRES BRITTO

(presidente):

Se a

Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Ricardo Lewandowski não se abespinham,
e não se incomodam,

diante da intervenção

do Ministro Arnaldo Versiani,

trazendo à baila o artigo 32 da Lei nO9.504/97, que me impressionou, antecipo
pedido de vista.
O SENHOR MINISTRO

RICARDO LEWANDOWSKI:

Senhor

Presidente, não tenho nenhuma oposição a isso, certamente Vossa Excelência
trará voto substancial, como sempre faz.
Apenas quero dizer que não tenho nenhuma preocupação em
fixar realmente esse termo, porque. na verdade. estamos diante de uma lacuna
da lei. Desde os tempos da edição da Lei de Introdução ao Código Civil já se
diz que as lacunas serão preenchidas

segundo

a analogia,

os usos, os

costumes e os princípios gerais de direito. Essa é função que o juiz exerce,
não apenas com amparo na Lei de Introdução ao Código Civil, como no próprio
poder que a Constituição lhe dá de interpretar as leis como um todo, e o juiz
não pode se furtar de prestar a jurisdição.
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Relator: Ministro

Felix Fischer. Recorrente: Nadir da Silva Neves (Advogada: Ana Daniela Leite
e Aguiar). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão:

Prosseguindo

Ministros Marcelo Ribeiro e Arnaldo

no julgamento,
Versiani

após os votos dos

acompanhando

o relator no

tocante à conclusão de seu voto, antecipou pedido de vista o Ministro Ayres
Britto
Restou consignada, ainda, divergência na fundamentação

dos

votos dos Ministros Relator e Marcelo Ribeiro, quanto ao prazo de propositura
da representação prevista no artigo 30-A da Lei nO9.504/97.
Presidência

do

Sr.

Ministro

Ayres

Britto.

Presentes

a

Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski,

Felix

Fischer, Aldir

e a

Passarinho

Junior,

Marcelo

Ribeiro,

Ora. Sandra Verônica Cureau, Vice-Procuradora-Geral

Arnaldo

Versiani

Eleitoral.

SESSÃO DE 20.8.2009.
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VOTO-VISTA

o

SENHOR

MINISTRO

AYRES

BRITTO

Senhores Ministros, pedi vista destes autos, tão somente,
possibilidade

de a Justiça Eleitoral fixar data-limite

(presidente):

para verificar a

para a propositura

da

representação fundada no art. 30-A da Lei nO9.504/97, sob pena de ausência
do chamado "interesse de agir".
Pois bem, o Ministro Felix Fischer, relator do feito, entendeu
que "somente a extinção do mandato revela o termo a partir do qual não mais
se verifica o interesse processual no ajuizamento ou prosseguimento

do feito".

A seu turno, o Ministro Marcelo Ribeiro assentou: a) ser de 15
(quinze) dias, contados

da diplomação,

o prazo para o ajuizamento

da

representação com fundamento no art. 30-A da Lei nO9.504/97; b) caso ainda
não

proferida

decisão

no processo

de

prestação

de contas

antes

da

diplomação, "o prazo deverá ser contado do julgamento das contas".
Bem
posicionamento

vistas

as

e

com

o

devido

respeito

ao

do Ministro Marcelo Ribeiro, acompanho o voto do Min. Felix

Fischer. Penso que, atinentemente
anterior à reforma promovida
prestigiadora

coisas,

da finalidade

ao art. 30-A da Lei nO 9.504/97, redação

pela Lei nO 12.034/09, a interpretação

mais

da norma é aquela que não fixa prazo para a

propositura da representação. Reproduzo o dispositivo em causa:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar
à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a
abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo
com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de
recursos.

S1

0

Na apuração
de que trata este artigo, aplicar-se-á
o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n° 64, de .18
de maio de 1990, no que couber.

S 2° Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins
eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já
houver sido outorgado.
Com efeito, a intenção da norma que se extrai do art. 30-A da
Lei nO9.504/97 é assegurar a total transparência das práticas eleitorais em tema
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de captação e gastos de recursos financeiros. Transparência sem a qual não se
realiza o princípio constitucional da equipotência de meios ou paridade de armas
na disputa dos cargos de natureza político-eletiva. Condição mesma do que a

(s

nossa Constituição designa por "normalidade e legitimidade das eleições"

9°

do art. 14), sobretudo em tema de arrecadação e gastos de recursos financeiros,
porque precisamente aí é que o mais das vezes começam as tratativas da
corrupção administrativa brasileira. Donde a absoluta necessidade

de fazer

coincidir o prazo da representação do art. 30-A com a duração do mandato do
representado.

o

que estamos a afirmar não é senão isto: caso venham a

lume fatos ocorridos na própria campanha

eleitoral, mas de 'conhecimento

novo' da Justiça Eleitoral (recursos arrecadados ou aplicados ilicitamente), a
legislação

deixou

representação,

em aberto o prazo

para o ajuizamento

da respectiva

ante a manifesta gravidade de uma conduta reveladora de

relação promíscua entre doadores

e donatários.

Pelo que o interesse em

verificar se o mandato foi obtido mediante a utilização de comportamentos
ilegais permanece por todo o exercício do cargo. Tudo conforme o
art. 30-A da Lei nO 9.504/97, segundo
gastos ilícitos de recursos,

o qual, "comprovados

para fins eleitorais,

será negado

S

2° do

captação ou
diploma

ao

candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado" (grifei).
De fato, a ciência de eventuais ilícitos na arrecadação

e nos

gastos de recursos, embora tais ilícitos sejam eventualmente contemporâneos
da campanha eleitoral, pode se dar muito depois da diplomação do candidato,
quando, por exemplo, o partido apresentar

sua prestação anual de contas

(mês de abril do ano seguinte às eleições). Mais: com a declaração anual de
imposto de renda é que a Justiça Eleitoral (30 de abril do ano seguinte ao das
eleições), em parceria com a Receita Federal, poderá verificar se determinado
doador de campanha não foi citado como donatário na prestação de contas do
candidato.
Por outro giro, penso que n~o
via interpretativa,
representação,

criar verdadeiro

C:rJhf! rJO

prazo decadencial

Poc:ter .Judiciário, pela
para a propositura

atuando como se legislador fosse. Na verdade,

de

a falta de
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o ajuizamento

da representação

com

no art. 30-A da Lei na 9.504/97 não caracteriza anomia ou pura

legislativa,

mas constitui o chamado

"silêncio

e/oquente".

ausência de palavra, mas a palavra que se faz intencionalmente

Não é

faltante para

poder melhor falar. Exprimir as coisas. É o silêncio que, nas palavras do
Min. Moreira Alves, "traduz que a hipótese contemplada é a única a que se
aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da analogia"
(RE na 130.552/DF). Em outras palavras, não estamos diante de uma lacuna
normativa, a exigir interpretação

integrativa,

mas de verdadeira

norma que

deixou em aberto o prazo para o ajuizamento da representação, para que esse
prazo coincidisse com a duração do mandato daquele que vier a se portar
como representado em ação judicial.
Acresce

que não se pode

reconhecer

às representações

propostas após a diplomação, mas antes do término do mandato, a ausência de
interesse de agir. Como sabido, modernamente, o interesse de agir ou interesse
jurídico-processual se traduz no binômio utilidade e necessidade. Vale dizer: há
desinteresse jurídico (os legitimados seriam carecedores da ação) quando a
parte postulante não se acha em situação de necessidade ou de utilidade para
pleitear a tutela jurisdicional, "seja porque não há resistência da parte contrária,
seja porque não há utilidade e adequação

do pedido, seja porque não há

vedação legal ao exercício do direito voluntariamente reclamado" (Ricardo de
Oliveira Paes Barreto)20. Convergentemente, é o magistério de Cândido Rangel
Dinamarc021, verbis:
Quando se diz que todos têm direito ao pronunciamento dos juízes
sobre suas pretensões, esse todos não significa que qualquer
pessoa o tenha, em qualquer circunstância (Liebman). A tendência à
universalização da tutela jurisdicional é refreada pela legítima
conveniência de impedir a realização de processos sem a mínima
condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a
resultados que contrariem regras fundamentais da Constituição ou
da própria lei (supra, n. 42). Daí os requisitos do interesse de agir,
caracterizados pela utilidade do provimento jurisdicional postulado ou
a postular; da legitimatio ad causam, sem a qual o provimento se
endereçaria a pessoas que não são titulares dos interesses em
conflito e por isso seria também inútil; e da possibilidade jurídica da
demanda, que é a compatibilidade, em tese, entre esta e a ordem
20 Direito Processual
21

Instituições

Civil. Editora Renovar, 3" Edição, pág. 72-73.
de Direito Processual Civil. Malheiros Editores, 6" edição, volume 11,pág. 305.
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jurídica nacional como um todo. Presentes todas essas condições da
ação, diz-se que o sujeito tem direito de ação - e conseqüentemente
só o terão aqueles que se encontrarem amparados por elas. Carece
de ação que não esteja amparado por esses requisitos, ainda que
apenas um deles lhe falte.

No caso, penso que a necessidade e a utilidade na atuação
jurisdicional são manifestas. Tal proceder judicante, de competência exclusiva
da Justiça Eleitoral, busca assegurar a normalidade e a legitimidade do pleito,
face a eventual
campanha

ilicitude

na arrecadação

de determinado

candidato.

e nos gastos

de recursos

de

Não há, portanto,

outra forma

de

remediar o conflito. Mostra-se útil a representação?
comprovação

Evidente que sim! Com a

da conduta espúria (captação ou gastos ilícitos de recursos),

será cassado o diploma do representado, desde que julgada antes do término
do mandato. Pelo que a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral em evitar a
utilização da Justiça Eleitoral como indevido espaço para a criação de um fato
político - armazenamento

tático de ilícitos por parte daqueles

derrotados

é de ser criteriosamente

nas urnas -

valorada

que foram
quando

do

julgamento de mérito da ação (procedência ou improcedência do pedido).
Acresce que o legislador ordinário,

por ocasião da reforma

promovida pela Lei nO12.034, de 29 de setembro de 2009, houve por bem em
fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados da diplomação, para o ajuizamento
das representações
fortalece

por violação ao art. 30-A da Lei das Eleições. O que

os argumentos

aqui lançados.

É dizer:

antes

da reforma,

as

representações com fundamento no art. 30-A da Lei nO9.504/97 poderiam ser
propostas até o término do mandato. Agora, no prazo de 15 (quinze) dias da
diplomação.
Com
ajuizamento

estes

fundamentos,

da ação, acompanho

em

integralmente

relação

ao

prazo

para

o

o Relator, data venia do

ilustrado voto do Ministro Marcelo Ribeiro. No mérito, conforme já adiantei na
sessão anterior, também acompanho o Relator para manter a cassação do
diploma do ora recorrente (suplente de deputado estadual) por violação ao
art. 30-A da Lei nO 9.504/97, ante a ocultação do recebimento de doações
estimáveis em dinheiro, sem emissão do recibo eleitoral.
É como voto.
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ESCLARECIMENTO

o
Presidente,

SENHOR

se me permitir,

MINISTRO
muito

MARCELO

rapidamente

quero

RIBEIRO:
dizer

Senhor

que Vossa

Excelência já demonstrou claramente que o interesse aqui é residual, porque a
lei atual fixa o prazo de 15 dias, a contar da diplomação. Daqui para frente não
teremos dúvida, e penso que casos remanescentes
De qualquer maneira, acompanhei

haverá poucos.
o Ministro Felix Fischer no

caso concreto, em que a tempestividade é manifesta.
Em relação ao prazo para a propositura

da representação,

entendi que tínhamos de interpretar, como fizemos em relação ao artigo 41-A
da Lei nO 9.504/97, que haveria prazo limite para a propositura,

porque me

pareceu que não se poderia deixar, por exemplo, um mandato de 8 anos de
senador, para, no sétimo ano de mandato já cumprido, impugnar, alegando,
por exemplo, que as contas tinham problemas em relação à arrecadação de
recurso da campanha.
Pensei que ficaria a Espada de Dâmocles pendurada sobre a
cabeça do candidato durante todo o mandato; portanto, não fixar prazo algum
não seria razoável.
Fazendo

uma

interpretação

com

os

outros

meios

impugnação existentes no Direito Eleitoral, propus que se entendesse

de

ser o

prazo de 15 dias, contados da diplomação. Fico feliz de ver que a proposta que
fiz aqui, ainda de lege ferenda, transformou-se

em lei, porque o Congresso

Nacional fixou exatamente esse prazo.
Fiz uma ressalva em relação aos suplentes,

que não têm

contas necessariamente aprnvrJrlas no prazo. Há uma parte do voto em que eu
disse o seguinte:
Na hipótese de candidatos não eleitos, é certo que não existe termo
final estabelecido para o julgamento das contas, conforme consignou
o eminente relator.
Ocorre que o artigo 30-A prevê como sanção a não-expedição de
diploma, ou caso já tenha sido outorgado, a sua cassação conforme
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dispõe (...). Depreende-se da norma, portanto, que apenas os
candidatos eleitos e os suplentes é que estarão sujeitos a essa
representação.

o diploma

será cassado ou terá impedida a sua outorga, se ele

não foi eleito. Mesmo assim anotei que se contaria o prazo não da diplomação,
mas sim do julgamento efetivo das contas, para essas hipóteses.
Por essas razões, Senhor Presidente,

entendi que o prazo

deveria ser de 15 dias, e o fiz com base em análise dos outros meios de
impugnação já presentes no Direito Eleitoral.

o

SENHOR

MINISTRO

ARNALDO

VERSIANI:

Senhor

Presidente, eu fixava em 180 dias, se não me engano com base em algum dos
parágrafos do artigo 32. Mas, no caso, seja qual for o fundamento, tenho a
impressão de que a representação foi ajuizada em 15 dias, estando, portanto,
de acordo.
Inclusive, Senhor Presidente, os acontecimentos
levariam a acompanhar o relator com essa fundamentação
pois, realmente,

certos fatos graves que ocorrem

recentes me

de todo o mandato,

na campanha

acabam

LEWANDOWSKI:

Senhor

aflorando tempos depois.

VOTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO
Presidente, acompanho

o relator no caso concreto, também pela cassação.

Trata-se de um caso sui generis e, ademais, a representação

fora ajuizada

tempestivamente.
Com

relação à dilação

dos prazos,

na verdade

estamos

tratando apenas de um pequeno número de casos, ainda remanescentes,
rP.siduais
Eu apenas observaria, acompanhando

o raciocínio brilhante de

Vossa Excelência, que é preciso também examinar cada situação cum granu
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salis; por exemplo, não é possível trazer à baila, numa representação, um caso
que já era conhecido antes e que poderia ser vinculado tempestivamente.
Como Vossa Excelência bem assentou, não se pode guardar
no bolso da algibeira um caso conhecido, já veiculado, para, tempos depois,
ingressar com uma representação sem qualquer prazo.
Não

concordo

com

essa

dilação

de

prazo

Excelência está propondo, que também integra o pensamento

que

Vossa

do eminente

Ministro Felix Fischer, relator. Mas com essa ressalva de que cada caso
precisa ser examinado individualmente para evitar chicanas processuais.

VOTO

A SENHORA MINSTRA CÁRMEN LÚCIA: Senhor Presidente,
queria fazer brevíssima observação.
Tal
principalmente,

como

foi

pelo Ministro

posto

por

Ricardo

Vossa

Excelência

Lewandowski,

e

realçado,

na linha do voto do

Ministro Felix Fischer, penso que talvez o fato possa não ser novo; o que deve
ser novo é o conhecimento

do fato como assentado

por Vossa Excelência.

Pode ser um fato velho, mas que não seja conhecido de ninguém, que se
manteve escondido durante muito tempo.
A dilação desse tempo é necessária, porque as coisas podem
vir à tona, tempos depois, quando não podem ficar impunes determinadas
situações que precisam e são realmente coibidas pela legislação.
Não me impressiona, Ministro Marcelo Ribeiro, essa ideia de
que estamos falando de casos remanescentes;

uma pessoa fica no mandato

durante muito tempo e faz coisas erradas; se tiver preocupações
cívicas, provavelmente

ficará a vida inteira pensando

éticas e

nisso e poderá sofrer

consequências. O Direito não quer que perpetuem para sempre as penas, mas
também não quer deixar descobertas
transgredidas. Isso não me impressiona.

situações

que proíbam e que foram
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MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Falei no sentido

da segurança jurídica. Porque o cidadão não pode esperar anos e anos ...
A SENHORA MINSTRA CÁRMEN LÚCIA: Daí a segurança é
injurídica.
O

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Senhor

Presidente, acompanhei o relator. Só que verifiquei um detalhe em meu voto,
uma pequena divergência com o relator, noutro ponto. A ação foi cumulada
com a ação de abuso de poder econômico e, nesse ponto, o ministro afastou a
imputação

de

potencialidade.

abuso

e

a

pena

de

inelegibilidade

E eu afastei porque a representação

por

ausência

de

foi proposta após a

diplomação.
O SENHOR

MINISTRO

AYRES

BRITTO

(presidente):

Mas

afastou também a inelegibilidade.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Afastei também,
mas o relator conheceu e julgou improcedente;

eu não conheço porque foi

posterior à diplomação. Parece que houve reajuste de voto no ponto por parte
do insigne relator.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRIDO

(presidente): E Vossa

Excelência também manteve a cassação.
O SENHOR MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Manteve-se

a

cassação de diploma e afastou-se a sanção da inelegibilidade.
A

SENHORA

MINISTRA

CÁRMEN

LÚCIA:

Sim.

Teve

cassação.
O SENHOR MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO: A divergência

com o relator se deu somente na primeira parte, em relação aos fundamentos;
na segunda parte eu não conhecia da representação
diplomaçao.

proposta depois da
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Relator: Ministro

Felix Fischer. Recorrente: Nadir da Silva Neves (Advogada: Ana Daniela Leite
e Aguiar). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
recurso tão somente para afastar a inelegibilidade,

proveu parcialmente o

mantendo a cassação do

registro de candidatura do recorrente, nos termos do voto do relator.
Presidência

do

Sr.

Ministro

Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros
Fischer,

Fernando

Gonçalves,

Marcelo

Ayres

Britto.

Ricardo

Ribeiro,

Dra. Sandra Verônica Cureau, Vice-Procuradora-Geral

Presentes

Lewandowski,

Arnaldo

Versiani

a

Felix
e

a

Eleitoral.

SESSÃO DE 25.2.2010*.
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