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ELEIÇÕES 2012. AGRAVOS REGIMENTAIS. NÃO
CABIMENTO.
1. Este Tribunal já assentou que não cabe agravo
regimental contra decisão monocrática que,
reconsiderando provimento anterior, submete o exame do
recurso especial a julgamento colegiado.
2. Este Tribunal firmou entendimento de que, consoante
o disposto no art. 36, § 90, do seu Regimento Interno,
"é facultado ao relator reconsiderar o seu ato ou submeter
o agravo a julgamento pelo Tribunal, sem que isso
importe violação a direito da parte, haja vista quê os
temas veiculados no recurso serão oportunamente
analisados pela Corte" (AgR-AgR-REspe n° 96-2815P,
Rela Ministra LUCIANA LÓSSIO).

3. Obter dictum, falta legitimidade aos agravantes para
interpor agravos regimentais, tendo em vista que a
Coligação assistida não recorreu da decisão que, dando
provimento ao agravo regimental interposto pelo
Candidato, submeteu o recurso especial a julgamento
pelo plenário desta Corte.
4. Agravos regimentais não conhecidos.
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ELEIÇÃO 2012. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1°, INCISO 1,
ALÍNEA t, DA LEI COMPLEMENTAR N°64/90, COM AS
ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR N° 135/2010.
SUSPENSÃO.
1. Este Tribunal firmou a compreensão de que o
disposto no art. 26-C da 1-C n o 64/90, inserido pela
LC no 13512010, não afasta o poder geral de cautela
conferido ao juiz pelo art. 798 do CPC nem transfere ao
Plenário a competência para examinar, inicialmente,
pedido de concessão de medida liminar, ainda que a
questão envolva inelegibilidade. Precedente.
2. Reconhecida a suspensão dos efeitos da decisão
condenatória, o pedido de registro deve ser deferido sob
condição, pois sua manutenção fica vinculada ao
julgamento do respectivo recurso ou mesmo da
revogação da medida cautelar, nos termos dos art. 26-C,
§ 2 0, da LC n° 64190.
3. Recurso especial provido.

Acorda
ri os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em não Jonhecer dos agravos regimentais e prover o recurso
especial, nos termos d' s notas de julgamento.
Brasíl/1, 27 de junho de 2013.

MIN/ST/ALAURITAVAZ - RELATORA

•
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Senhora Presidente, o
Juízo Eleitoral de lbiúna/SP, acolhendo impugnação ofertada pela
COLIGAÇÃO DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO, indeferiu o pedido de
registro de candidatura de FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA ao cargo de prefeito
daquele município, em razão da incidência da causa de inelegibilidade
constante do art. 1 0, inciso 1, alínea , da Lei Com p lementar n° 64190, com as
alterações da Lei Com p lementar n° 13512010.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, negando
provimento ao recurso, indeferiu o pedido de registro de candidatura por
considerar existir causa de inelegibilidade. O acórdão está assim ementado
(fl. 465 - vol. 3):

RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO: PREFEITO. INDEFERIDO. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA: AFASTADA. MÉRITO. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE: CONDENAÇÃO ÓRGÃO COLEGIADO, POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA. OBTENÇÃO
DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO,
POR LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. DECISÃO MONOCRÁTICA.
CONFIGURADA A INELEGIBILIDADE DO ART. l', 1, "L", DA LC
N° 64190. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 26-C
DA LC N° 64190. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA. EM CONSEQUENCIA [sic], INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DA CHAPA. COM DETERMINAÇÃO DE
DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÃO.
Dessa decisão foi interposto recurso especial com fundamento
no art. 121, § 40 , incisos 1 e II, da Constituição Federal e no art. 276, inciso 1,
alíneas a e b, do Código Eleitoral.
Aponta para ofensa ao art. 26-C da Lei Complementar
n° 64190, com as alterações da Lei Complementar n° 13512010, arts. 557, 798
e 804, do Código de Processo Civil, arts. 34, incisos 1, V e VI, e 288, § 2 0, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Consistiria a ofensa em que:
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[ ... ] não se pode desprestigiar o poder geral de cautela que detém o
relator para conceder, monocraticamente, liminar para suspender os
efeitos das sanções prescritas na Lei de Improbidade Administrativa
impostas ao recorrente, dentre as quais o sobrestamento dos seus
direitos políticos, ativos e passivos, enquanto se aguarda que o
r. decisum seja referendado pelo d. órgão jurisdicional colegiado ou
que o recurso interposto seja julgado.
A título de dissídio jurisprudencial, traz como paradigmas
acórdãos do TRE/CE no RE n o 40-32, Rei. Juiz Raimundo Nonato Silva
Santos, julgado na sessão de 13.8.2012; do TRE/PR no RE n° 222-17,
Rei. Dr. Luciano Carrasco, julgado em 19.8.2012; e do TSE no AgR-AC
n° 2383-93/RJ, Rei. Ministro ARNALDO VERSIANI, julgado em 28.9.2010; e do
TSE na QO-AC n o 1420-85/RJ, Rei. Ministro MARCELO RIBEIRO, julgado em
28.9.2010.
Em relação ao primeiro paradigma — acórdão do TRE/CE no
RE no 40-32 —, após destacar trechos do voto do Juiz Raimundo Nonato Silva
Santos, que na fundamentação faz menção expressa ao acórdão deste
Tribunal na QO-AC n o 1420-85/RJ, afirma o Recorrente que:
Na linha do que se argumentou [ ... ], por conta dos poderes gerais de
cautela prescritos no Código de Processo Civil, os regimentos
internos das D. Cortes pátrias estabelecem ao relator, em casos de
urgência, a possibilidade de conceder ordem judicial liminar a partir
de competência que lhe é delegada pelo d. órgão jurisdicional de
que faz. [sic] (fl. 516)
Em relação ao segundo paradigma - acórdão do TRE/PR no
RE no 222-17 —, após reproduzir sua ementa e trecho do relatório, transcreve
grande trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que teve por fundamento
o que foi decidido pelo TSE, mormente na QO-AC n o 1420-85/RJ.
Relativamente aos terceiro e quarto paradigmas - acórdãos na
QO-AC no 1420-85/RJ e no AgR-AC n o 2383-93/RJ —, citados nas razões do
recurso, aponta o Recorrente para acórdãos do TSE; segundo afirma, a
divergência estaria instaurada porque, diversamente do que consignado no
acórdão recorrido, o disposto no art. 26-C não afasta o poder geral de cautela
conferido ao juiz pelo art. 798 do Código de Processo Civil nem transfere ao
Plenário a competência para examinar inicialmente questão que envolva
inelegibilidade.
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Com o recurso especial, foram juntadas cópias: da decisão da
lavra do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO nos autos da Medida
Cautelar n° 19.843/SP, ajuizada no STJ; do acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo prolatado nos autos da Apelação n° 994.09.259772-5, relativo à
ação civil pública; da folha de rosto da petição de recurso especial interposto
nos autos da Apelação n° 994.09.259772-5; do acórdão do TRE/CE no
RE n° 40-32, Rei. Juiz Raimundo Nonato Silva Santos, julgado na sessão de
13.8.2012; do acórdão do TRE/PR no RE n° 222-17, Rei. Dr. Luciano
Carrasco, julgado em 19.8.2012; e dos acórdãos do TSE no AgR-AC
n° 2383-93, Rei. Ministro ARNALDO VERSIANI, julgado em 28.9.2010, na
QO-AC n° 1420-85/RJ, Rei. Ministro MARCELO RIBEIRO, julgado em
22.6.2010.2010, e no AgR-AC n° 2383-93/RO, julgado em 28.9.2010
(fls. 537-701 - vols. 3 e 4).
Em contrarrazões (fls. 711-718 - vol. 4), a COLIGAÇÃO
DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO argumenta que o recurso não
preenche os requisitos legais, visto que objetiva discutir a condenação em
sede de registro de candidatura. Indo além, afirma que a concessão de medida
liminar por decisão monocrática de relator suspendendo os efeitos do acórdão
que deu ensejo à inelegibilidade não se presta a atender ao disposto no
art. 26-C da Lei de Inelegibilidade, que requer decisão do Colegiado.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso especial (fis. 724-726 - vol. 4).
Sobreveio petição de fls. 729-733 (vol. 4), em que FÁBIO
BELLO DE OLIVEIRA, Recorrente, informa que a Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por acórdão prolatado em 2.10.2012 (fl. 735 - vol. 4),
ratificou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial que discute sua
condenação em ação de improbidade administrativa - situação, no seu dizer,
favorável ao deferimento do registro de candidatura por constituir fato

superveniente.
Assim, por estar suspensa por decisão judicial, nos moldes do
art. 26-C da LC n° 64190, a única causa de inelegibilidade ventilada em seu
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desfavor, requer o deferimento do registro de candidatura para o cargo de
prefeito do Município de Ibiúna/SP.
Com a petição foram juntados: a) do STJ: cópia de certidão de
julgamento e andamento processual da Medida Cautelar n° 19.8431SP, de
relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; b) do TSE: andamento
processual da AC n° 1157-82/SP, Rel a Ministra LAURITA VAZ, e cópia de
página eletrônica do Jornal do Povo noticiando a votação do Recorrente.
À vista do que consta da petição, determinei a abertura de
prazo para manifestação da parte contrária e do Ministério Público, fl. 729 (vol.
4).
Às fis. 748-753 (originais fls. 755-760 - vol. 4), a Coligação
recorrida, ao se manifestar, afirma a inviabilidade da análise dos documentos,
em razão do disposto nas Súmulas 7 do STJ e 279 do STF, e pugna pelo não
conhecimento do recurso especial e, se superado, pelo desprovimento
(fls. 748-753 - vol. 4).
Às fis. 763-765 (vol. 4), a Procuradoria-Geral Eleitoral,
relativamente à petição apresentada por FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA,
manifesta-se pela inviabilidade da análise dos documentos juntados por esse
Candidato, visto tratar-se de matéria não analisada pelo Tribunal a quo e não
constante das razões de recurso especial.
Em petição de fls. 768-771 (vol. 4), EDUARDO ANSELMO
DOMINGUES NETO requereu sua admissão no feito na condição de
assistente da Coligação recorrida.
Às fls. fls. 812-816 (vol. 4), EDUARDO ANSELMO
DOMINGUES NETO reitera o pedido de assistência e junta aos autos cópia
dos Decretos Legislativos n° 04/2010 e n° 0612011, que rejeitaram as contas
da Prefeitura de lbiúna relativas, respectivamente, a 2007 e 2008, quando era
Prefeito o Recorrente. Além disso, esclarece que o Recorrente não obteve
êxito ao ajuizar medidas judiciais visando suspender os efeitos do ato da
Câmara Municipal.

J\A
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Com a petição foram juntadas cópias da sentença que deferiu
o seu pedido de registro de candidatura, do Decreto Legislativo n° 0412010, do
Decreto Legislativo n° 0612011, do acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo na Apelação n° 0002671-15.2010.8.26.0238 e do Diário de Justiça

Eletrônico.
Determinei a abertura de vista para manifestação das partes
(fl. 777 - vol. 4).
Às fis. 798-801 (vol. 4), FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA, no que
tange ao pedido de assistência, manifesta-se pelo deferimento, ressaltando a
necessidade de que o assistente receba o processo no estado em que se
encontra.
Em relação à documentação trazida aos autos, aponta para a
necessidade de desentranhamento, "na medida em que não dizem respeito
aos fatos que foram objeto da impugnação que a Recorrida Coligação
'Desenvolvimento e Progresso' formulou contra o pedido de registro do
Recorrente" (fl. 799 - vol. 4).
Defende que não é possível discutir pretensa causa
infraconstitucional de inelegibilidade que não foi ventilada no momento
processual oportuno. No ponto, transcreve ementas do acórdão no AgR-Ai
n° 334-13, Rei. Ministro MARCELO RIBEIRO, julgado em 26.8.2010; no RO
n° 519, Rei. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 21.2.2002; no
RCEd n°334444 [sic], Rei. Mm. AMÉRICO LUZ, julgado em 15.8.91.
Conclui apontando para a necessidade de provimento do
recurso especial, tendo em vista que a única causa de inelegibilidade imposta
se encontra suspensa por decisão da Primeira Turma do STJ, que ratificou o
efeito suspensivo concedido nos autos de medida cautelar.
À fl. 803 (vol. 4), a COLIGAÇÃO DESENVOLVIMENTO E
PROGRESSO manifesta-se pelo indeferimento do pedido de assistência
formulado por EDUARDO ANSELMO, à consideração de que o processo se
encontra em fase recursai e o deferimento desse pedido violaria o devido
processo legal.

j41'
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Às fis. 806-807 (vol. 4), foi admitida a intervenção de
EDUARDO ANSELMO DOMINGUES NETO, na condição de assistente
simples, recebendo o processo no estado em que se encontra, nos termos do
art. 50 do CPC. Dessa decisão não houve recurso, consoante certidão de
fl. 808.
Às fis. 812-816 (vol. 4), foi juntada nova petição de EDUARDO
ANSELMO, em que aduz: a) que estaria inviabilizado o deferimento do registro,
visto que o Recorrente fora condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
nos autos de ação popular que se encontra em grau de recurso no STJ, e
b) que contra o Recorrente estão em curso quatro ações de execução fiscal e
duas ações criminais. A petição veio acompanhada de documentação
(fls. 817-866 - vol. 4).
Em petição de fls. 868-875 (vol. 4), EDUARDO ANSELMO
DOMINGUES NETO manifesta-se pelo não conhecimento do recurso especial,
porque:
a) a alegação de existência do dolo e do reconhecimento
ilícito apontado pelo acórdão do TRE/SP não foi atacada pelo
Recorrente;
b) a decisão liminar proferida pelo Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO não atende às exigências do art. 26-C da
Lei das Inelegibilidades;
c) a alegada divergência não foi demonstrada, visto que não
se realizou o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
paradigma trazido a confronto.
A petição veio acompanhada de cópias: da decisão do STJ no
AgRg no REsp n° 144.04415P, em que é agravante FÁBIO BELLO; de pedido
de reconsideração formulado pelo ora Assistente perante o STJ, em face da
decisão que concedeu efeito suspenvo; e do andamento processual no STJ
da Medida Cautelar n° 1 9.84315P.
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Por decisão de fis. 919-926 (vol. 5), neguei seguimento ao
recurso especial. Dessa decisão foi interposto agravo regimental pelo
Recorrente (fls. 928-942 - vol. 5).
Às fls. 967-971 (originais fls. 981-984 - vol. 5), a COLIGAÇÃO
COMPROMISSO COM O POVO E PARA O POVO apresentou petição em que
requer sua intervenção no feito na condição de assistente da Recorrida, visto
que o julgamento do recurso especial poderá implicar ascensão do candidato
EDUARDO ANSELMO DOMINGUES NETO, que, concorrendo por essa
legenda, obteve votação significativa e já fora admitido como assistente.
A petição veio acompanhada de cópias: das atas da
Convenção Municipal do Partido dos Trabalhadores e do Partido Verde, que
deliberaram pela formação da COLIGAÇÃO; da sentença proferida nos autos
de registro de candidatura, espelho de divulgação de candidatura e
comprovante de inscrição e de situação cadastral, todos relativos a EDUARDO
ANSELMO DOMINGUES NETO; e do andamento processual do REspe
n° 438-86/SP.
As partes foram intimadas para que se manifestassem acerca
desse pedido (fl. 967).
FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA apresentou pedido de
reconsideração do despacho de fl. 967 (vol. 5), pelo qual determinei a abertura
de vista às partes para que se manifestassem quanto ao pedido da
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO E PARA O POVO de admissão
no feito na condição de assistente da Recorrida.
Assevera não ser possível a admissão de terceiro nesse
momento, considerado o teor da Súmula 11 do TSE, considerando que não
houve a impugnação ao registro de candidatura pela Coligação requerente.
Lembra a esse respeito julgados deste Tribunal no AgR-REspe n° 6222,
Rela Ministra LAURITA VAZ, publicado na sessão de 20.11.2012; AgR-REspe
n° 28514, Rei. Ministro ARNALDO VERSIANI, publicado na sessão de
30.10.2012; RO n° 60283, Rei. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
publicado na sessão de 16.11.2010; AgR-REspe n°36031, Rei. Ministro FELIX
FISCHER, DJe de 24.3.2010; AgR-REspe n° 35637, Rei. Ministro RICARDO
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17084,

Rei. Ministro

O Recorrente afirma ainda que o deferimento por este Tribunal
do pedido de assistência afrontará o art. 50, caput, inciso LV, da CF/88, ao
argumento de que:
[ ... ] validará a conferência de um prazo mais amplo (desde a
publicação dos editais) à reunião e oferta de alegações e
documentos impugnatórios ao registro de candidatura do
Recorrente, tudo em detrimento do exíguo prazo que lhe é fixado
para o exercício de sua ampla defesa e contraditório. (fI. 1.004 vol. 5)
Assevera ainda que o interesse da Coligação requerente reside
na manutenção do quadro atual do Município, em que EDUARDO ANSELMO
DOMINGUES NETO se encontra no cargo de prefeito, e que o representante
legal da Coligação, Sr. Eduardo Alves Duarte, foi nomeado Secretário de
Desenvolvimento Urbano, acumulando ainda a Secretaria de Indústria e
Comércio.
Ao final, requer:
a) reconsideração do despacho datado de 19.12.2012, que
possibilitou a manifestação das partes acerca do pedido de
assistência formulado pela COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O
POVO E PARA O POVO;
b) indeferimento do mencionado pedido de admissão de assistente;
ou
c) caso outro seja o entendimento, seja submetido o agravo
regimental de Protocolo n° 41.65612012 a julgamento pelo
Colegiado.
Às fls. 1.011-1.012 (vol. 5), manifesta-se EDUARDO
ANSELMO DOMINGUES NETO pela admissão da COLIGAÇÃO
COMPROMISSO COM O POVO E PARA O POVO, que deve receber o
processo no estado em que se encontra.
À fi. 1.014 (vol. 5), contata-se certidão de que decorreu o prazo
legal sem que houvesse manifestação da COLIGAÇÃO DESENVOLVIMENTO
E PROGRESSO acerca do despacho de fI. 967 (vol. 5),I\
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O pedido de intervenção requerido pela COLIGAÇÃO
COMPROMISSO COM O POVO E PARA O POVO foi deferido.
Às fls. 1.016-1.026 (vol. 5), EDUARDO ANSELMO
DOMINGUES NETO apresenta contrarrazões ao agravo regimental interposto
por FABIO BELLO, sustentando, em síntese, a inviabilidade do conhecimento
do regimental, por aplicação da Súmula 182 do STJ; não fosse isso, afirma a
impossibilidade de conhecimento das razões do recurso especial, tendo em
vista a falta de prequestionamento da questão federal constante dos arts. 557
e 798 do CPC e deficiência do recurso no que tange ao dissídio jurisprudencial,
porquanto não fora realizado o necessário cotejo analítico.
Requer ao final o desprovimento do regimental.
Sobreveio petição de fis. 1.028-1.029 (vol. 5), em que
EDUARDO ANSELMO DOMINGUES NETO informa que o Recorrente sofreu
mais duas condenações por ato de improbidade administrativa: uma delas na
Apelação n° 0000222-26.8.0238, por acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo de 12.3.2013, que suspendeu seus direitos políticos por cinco anos; a
outra na Apelação n° 0379789-63.2009.8.26.0000, que foi julgada em
26.2.2013. Das referidas apelações junta, respectivamente, cópia do acórdão
do Tribunal de Justiça, que se encontra em fase de correção para publicação,
e do andamento processual.
À fi. 1.043 (vol. 5), reconsiderei a decisão de negativa de
seguimento ao recurso especial para submetê-lo a julgamento pelo Colegiado.
Contra essa decisão seguiram-se agravos regimentais da
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO E PARA O POVO e de
EDUARDO ANSELMO DOMINGUES, pretendendo a reforma do julgado.
Em suas razões de regimental (fis. 1.049-1.056 - vol. 5), a
COLIGAÇÃO alega que a decisão agravada afrontou o disposto nos arts. 93,
IX, e 5 0 , LV, da CF. Indo além, assevera que no agravo regimental, FÁBIO
BELLO não impugnou todos os fundamentos da decisão que negou
seguimento ao especial. Conclui pela manutenção da decisão de fls. 919-926
(vol. 5), que não conheceu do recurso especial.
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Por sua vez, EDUARDO ANSELMO DOMINGUES NETO, nas
razões de regimental (fis. 1.059-1.071 - vol. 5), sustenta que o agravo
regimental interposto pelo Candidato deveria ter sido apreciado pelo
Colegiado, não sendo cabível a reconsideração por decisão monocrática do
Relator, pois o Regimento Interno não permitiria que o fizesse isoladamente.
No dizer do Agravante, a decisão agravada padece de falta
fundamentação, afrontando os arts. 93, inciso IX, da CF e 131 do CPC.
Afirma ainda que o agravo regimental interposto pelo
Candidato não poderia ser conhecido, tendo em vista que não atacou
devidamente os fundamentos da decisão que apreciara o recurso especial.
Conclui pedindo seja mantida a decisão de fls. 919-926, que
negara seguimento ao recurso especial interposto pelo Candidato.
É o relatório.

VOTO (Agravos Regimentais)

A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ (relatora): Senhora
Presidente, os agravos regimentais são tempestivos e foram subscritos por
advogados habilitados nos autos.
Os agravantes insurgem-se contra a decisão de minha lavra
fundamentada no art. 36, § 9 1 , do Regimento Interno deste Tribunal, mediante
a qual reconsiderei a negativa de seguimento ao recurso especial interposto
por FÁBIO BELLO para submeter a matéria à apreciação do Colegiado.
Todavia, este Tribunal assentou que é manifestamente
incabível o agravo interposto contra a decisão moriocrática que,
reconsiderando provimento anterior, submete o exame do recurso especial
interposto nos autos a julgamento pelo Colegiado, não podendo, por esse
motivo, ser conhecido. Esse entendimento está expresso no acórdão lavrado
no AgR-AgR-REspe n° 25-46/PE, ReI . a Ministra LUCIANA LÓSSIO, julgado em
23.5.2013, do qual destaco os seguintes excertos:
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[ ... ] a faculdade que o relator possui de reconsiderar a decisão
monocrática para submeter o recurso especial ao exame do
colegiado está expressamente prevista no art. 36, § 9°, do RITSE,
in verbis:

Art. 36 E ... 1
§ 9 1. A petição de agravo regimental conterá, sob pena de
rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão
agravada, sendo submetida ao relator, que poderá
reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do
Tribunal, independentemente de inclusão em pauta,
computando-se o seu voto.
Logo, trata-se de ato perfeitamente possível de ser adotado. Ao
revés do que posto nas razões deste agravo, a discussão do tema
diretamente pelo colegiado favorece, de forma ímpar, a formação e o
aperfeiçoamento da jurisprudência do Tribunal, motivo pelo qual há
de ser implementada sempre que o relator considerá-la
recomendável na situação concreta, como caso dos autos.
Nesse sentido, cito o AgR-REspe n. 96-281SP, de minha relatoria,
julgado em 30.4.2013, cujo acórdão está pendente de publicação, no
qual esta Corte Superior deliberou por não conhecer do agravo
regimental.
No mais, frise-se que o ato de reconsideração, assim como as
decisões em geral, não precisam ser amplamente fundamentadas,
como o quer o ora agravante, admitindo-se a fundamentação
sucinta, desde que suficiente para justificar a conclusão adotada,
exatamente como ocorreu na espécie.
Isso porque "não há que se confundir fundamentação sucinta
com ausência de fundamentação. Precedentes" (STJ,

REsp n. 763.983/RJ, Rei. Min. Nancy Andrighi [sic], Terceira Turma,
DJ de 28.11.2005).
Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental.
Não fosse isso, os Agravantes foram admitidos na lide na
qualidade de assistente simples da Recorrida, COLIGAÇÃO
DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO, que, por sua vez, não apresentou
recurso contra a decisão ora atacada.
Nessas condições, falta legitimidade aos Agravantes, que não
podem atuar no processo em contraste com a parte assistida. A assistência
simples impõe regime de acessorjedade, ex vi, do disposto no art. 53 do CPC.
A propósito:
ELEIÇÕES 2010. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA SIMPLES, AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO
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ASSISTIDO. RECURSO AUTÔNOMO DO ASSISTENTE.
INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1 - Nos processos de registro de candidatura, a coligação ou
partido pelo qual concorre o candidato tem a possibilidade de
intervir no processo na qualidade de assistente simples (artigo
50, caput, Código de Processo Civil), desde que se sujeite aos
limites impostos para essa modalidade.
2 - Não se conhece dos embargos de declaração opostos pelo
assistente simples quando o assistido se conforma com o julgado.
3 - Embargos de declaração não conhecidos.
(ED-AgR-REspe n° 896-98/PA, Rei. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, publicado na sessão de 11. 11.2010
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos regimentais.

VOTO (Recurso Especial)

A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ (relatora): Senhora
Presidente, passo ao exame do recurso especial eleitoral.
Constata-se a tempestividade do especial, o cabimento de sua
interposição com amparo nos permissivos constitucional e legal, o interesse
recursal, a legitimidade e sua subscrição por advogado habilitado nos autos.
Por primeiro, a discussão que gravita em torno dos arts. 34 e
seus incisos e 288 do Regimento Interno do STJ - trazida nas razões do
recurso especial - não se presta a viabilizar a abertura da via extraordinária,
pois não se equiparam à lei federal, não permitindo a abertura da instância
especial, consoante bem destacou o próprio Recorrente em suas razões de
recurso à fI. 511.
Quanto à alegação de afronta ao art. 557 do CPC, invocada
pelo Recorrente para demonstrar o cabimento do especial pela alínea a,
trata-se de matéria não debatida pela instância originária, faltando-lhe,
portanto, o requisito do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal.
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Desse modo, sem haver prequestionamento, não há falar em
ofensa à lei, menos ainda em divergência jurisprudencial, o que inviabiliza
nesse ponto o conhecimento do recurso especial.
No tocante à alegação trazida nas razões do recurso especial
de violação aos arts. 26-C da LC n° 64190, com as alterações da
LC n° 13512010, e 7981 e 8042 do CPC (possibilidade de suspensão dos
efeitos da condenação por decisão liminar concedida por Magistrado nos autos
de medida cautelar), creio que assiste razão ao Recorrente.
No presente caso, o Tribunal a quo, malgrado não tenha feito
menção expressa ao dispositivo legal, sede própria do poder de cautela em
geral disposto no CPC, emitiu juízo explícito a respeito da existência, nos autos
de medida cautelar, de decisão singular de Ministro do Superior Tribunal de
Justiça atribuindo efeito suspensivo ao recurso especial no processo que
responsabilizou o então prefeito, ora Recorrente, por improbidade
administrativa.
Assentou ainda que, nos termos do art. 26-C da Lei das
Inelegibilidades, tal decisão, aportada às fis. 395-398 (vol. 2), não cumpriu o
requisito para que se efetive a suspensão dos efeitos da inelegibilidade, visto
que a decisão é monocrática e não oriunda de órgão colegiado.
De resto, a Corte de origem assentou que subsiste a causa de
inelegibilidade de FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA consubstanciada em
condenação na Apelação n° 994.09.25.97.72-5, em sede de ação civil pública
por ato de improbidade administrativa, reconhecendo presentes os requisitos
para a incidência da causa de inelegibilidade.
Para conferir, leio, apenas no essencial, trecho do voto
condutor do acórdão recorrido:

1

Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o
juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes
do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.
2

Art. 804. Ê lícito ao juiz conceder liminarmente ou após justificação prévia a medida cautelar, sem ouvir o réu,
quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz; caso em que poderá determinar que o requerente
preste caução real ou fidejussória de ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer. (Redação dada pela Lei
n°5.925, de 1°.10.1973)

REspe no 438-86.2012.6.26.0191/S p

16

A condenação foi imposta pelo C. Tribunal de Justiça de São Paulo,
ao analisar recurso de Apelação n° 994.09.25.97.72-5, interposta em
face de sentença proferida em ação civil pública promovida pelo
Ministério Público, sendo o respectivo acórdão da lavra do
E. Desembargador Lineu Peinado - cuja ementa de fls. 73177,
transcrevo para melhor elucidação da matéria:
"Ação civil pública - Ato de improbidade - Licitação - Dispensa
- Responsabilidade - Sanções - Tendo os corréus Fábio e
Euzébio efetuado contrato de prestação de serviços de
transporte escolar sem o devido processo licitatório, patente a
prática de ato lesivo ao erário. Não configurada a prática de ato
de improbidade pelos corréus Juarez e Nydia Penas não
respondem elas [sic] pelas sanções da Lei n. 8.429. Penas
mantidas. Recursos improvidos" - grifei.
Assim, no acórdão mencionado consta que o ato de dispensa de
licitação em contrato de prestação de serviços de transporte escolar
irregular configura-se ato de improbidade administrativa, sem
prejuízo de que o ato foi lesivo ao erário (fis. 73174).
Não fosse suficiente, resta claro que o recorrente teve seus direitos
políticos suspensos pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme certidão
de objeto e pé de fl. 122 e verso.
Assim, resta incontroverso que no caso em comento a dispensa da
licitação para contratação de transporte escolar, configurou ato de
improbidade administrativa. Ademais, a conduta do candidato visou o
benefício de familiares e amigos, o que caracteriza o dolo da ação e
o enriquecimento ilícito. De outro lado, o pagamento de contrato
ilegal, que culminou no ressarcimento aos cofres públicos, denota a
lesão ao patrimônio público. Tais requisitos corroboram a
caracterização da inelegibilidade do candidato.
No mais, é de se observar que o recorrente apresentou, em
29/0812012, documento novo, qual seja, decisão do Superior
Tribunal de Justiça que, em medida cautelar, deferiu,
liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso especial no
processo que responsabilizou o então prefeito, ora recorrente,
por improbidade administrativa.
Contudo, verifica-se que tal decisão de fis. 3951398, foi proferida
pelo 1. Ministro relator, não tendo cumprido o requisito para que
se efetive a suspensão dos efeitos da inelegibilidade, vez que a
decisão é monocrática e não oriunda de órgão colegiado.

Dispõe o art. 26-C da Lei Complementar n° 135110, in verbis:
"Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a
apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se
referem as alíneas d, e, h, / e n do inciso 1 do art. 1 0 poderá,
em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que
existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a
providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de
preclusão, por ocasião da interposição do recurso."
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Portanto, in casu, é de se destacar que a inelegibilidade prevista no
art. 1 0, 1, 't', da LC n o 64190 atinge o candidato - recorrente nas
eleições de 2012, não havendo, sob a minha ótica, como se deferir o
registro de sua candidatura.
Nesse passo manifestou-se a Douta Procuradoria Regional Eleitoral:
"Afirma-se, desde logo, que dois fundamentos obstam a
pretensão deduzida pelo recorrente.
Primeiro: é certo que a decisão colegiada que fundamenta a
inelegibilidade versada nos autos foi objeto de recurso especial
e de recurso extraordinário. Contudo, a r. decisão indicada
pelo recorrente foi proferida monocraticamente pelo
Ministro Relator do recurso especial, ao passo que o
dispositivo acima colacionado exige que a decisão tenha
sido proferida por órgão colegiado, logo, não se presta
aos fins colimados.
(...)

Segundo: ainda que superado tal óbice, a liminar obtida pelo
ora recorrente em ação autônoma encontra-se fulminada pela
preclusão". Grifei
Assim, pelo meu voto, rejeito a preliminar de nulidade da r. sentença
em razão da não manifestação quanto à inconstitucional idade da Lei
Complementar n° 13512010. No mais, indefiro o pedido de
desentranhamento de documentos trazidos em sede de recurso. No
mérito, nego provimento ao recurso para manter o indeferimento do
requerimento de registro de candidatura para o cargo de Prefeito de
FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA, e, por consequência, indefiro o
registro da chapa da qual o candidato faz parte, por ser una e
indivisível, a teor do art. 50, parágrafo único, da Resolução TSE
n° 23.373111, restando incólume o registro de candidatura do
candidato ao cargo de Vice-Prefeito.
Por derradeiro e oportuno, determino o desentranhamento dos
documentos juntados às fls. 4231436 por não fazerem referência ao
caso em concreto, devendo tal petição ser juntada aos autos a que
fazem parte. (fls. 471-482)
Nessas condições, verifica-se que houve prequestionamento
implícito da matéria federal objeto do recurso especial, pois o Tribunal de
origem proferiu juízo de valor sobre a questão, não se fazendo necessária a
indicação expressa do dispositivo legal tido por contrariado. Ilustrativamente:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO EM
CARGO DIVERSO. DECRETO DISTRITAL 21.688100.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STJ. ART. 27 DA LEI 9.868199. VIOLAÇÃO.
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PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EXISTÊNCIA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF, MATÉRIA FÁTICA.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. "O prequestionamento pode ser implícito, e é reconhecido sempre
que as questões decididas na causa remetam o Tribunal às normas
legais que o recurso especial diz contrariadas" (AgRg no REsp
1.226.130/AL, Rei. Min. ARI PARGENDLER, Primeira Turma, DJe
7/3/13).
1...]
4. Agravo regimental não provido.
(STJ: AgRg no REsp n° 1.351.914/DF, Rei. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, Primeira Turma, DJe 22.4.2013)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÂO,
SERRA DO MAR. INTERESSE DE AGIR. PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83ISTJ.
1. Para que se configure o prequestionamento não há necessidade
de menção expressa dos dispositivos legais tido como contrariados,
sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida na origem.
E ... ]

3. Agravo improvido.
(STJ: AgRg no REsp n° 424.149/SP, Rei. Ministro CASTRO MEIRA,
Segunda Turma, DJ6.10.2003)
Relativamente à exegese do art. 26-C da LC no 64190, este
Tribunal firmou a compreensão de que esse dispositivo não afasta o poder
geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798 do CPC nem transfere ao
Plenário a competência para examinar, inicialmente, pedido de concessão de
medida liminar, ainda que a questão envolva inelegibilidade. Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
INDIVIDUAL DE CANDIDATURA. ART. 503 DO CPC.
FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o disposto no
art. 26-C da LC 64190 não afasta o poder geral de cautela conferido
ao juiz pelo art. 798 do CPC nem transfere ao Plenário a
competência para examinar, inicialmente, pedido de concessão de
medida liminar, ainda que a questão enpolva a inelegibilidade do
\
art. 1 0, 1, £, da referida lei. Precedentes.
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4. Agravo regimental não provido.
(AgR-REspe n o 297-23/MG, Rei. Ministra NANCY ANDRIGHI,
publicado na sessão de 8.11.2012)

No que tange à alegação de dissídio jurisprudencial,
desnecessária sua análise, pois estou conhecendo do recurso especial por
afronta à lei.
Anote-se ainda que em relação à documentação apresentada
pelo Recorrente nesta instância e àquela apresentada pelo Assistente da
Coligação Recorrida, veiculando novos fatos, encontra óbice sua análise nesta
instância. Com efeito, se entendesse de forma diversa, para conhecer dessa
documentação e formar seu convencimento sobre o tema, estaria este
Tribunal, em sede de recurso especial, instância extraordinária, conhecendo de
matéria não discutida pelas instâncias ordinárias, num proceder, no meu sentir,
per saltum.

Ante o xposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para
deferir o registro de c#didatura de FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA ao cargo de
prefeito do Município 4e lbiúna/SP.
É

coJo

.7

voto

VOTO

O SENHOR MINISTRO CASTRO MEIRA: Senhora Presidente,
acompanho a relatora, porque efetivamente a jurisprudência é tranquila no
sentido de que a decisão monocrática proferida em ação para dar efeito
suspensivo é suficiente para assegurar a regularidade da situação do
recorrente.
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EXTRATO DA ATA

REspe n°438-86.2012.6.26.0191/SP. Relatora: Ministra Laurita
Vaz. Recorrente: Fábio Belio de Oliveira (Advogados: Francisco Roque Festa e
outros). Recorrida: Coligação Desenvolvimento e Progresso (Advogados:
Arthur Luis Mendonça RoDo e outros). Assistente: Eduardo Anselmo
Domingues Neto (Advogado: José Carlos da Anunciação).
Usou da palavra pelo recorrente o Dr. Daniel Roiler.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos
agravos regimentais e proveu o recurso especial, nos termos do voto da
relatora.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes as Ministras
Laurita Vaz e Luciana Lóssio, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, Castro
Meira e Henrique Neves da Silva, e a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral, Sandra
Cu rea u.

SESSÃO DE 27.6.2013.

