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1. Das preliminares suscitadas pelos recorridos
passiva
1.1. Da
legitimidade
candidatos diplomados na AIME

exclusiva

dos

1. Na linha da júrisprudência consolidada desta Corte
Superior, "na ação de impugnação do mandato eletivo, o
poio passivo deve ser ocupado por candidatos eleitos.
diplomados, pois a sanção buscada é a perda do
mandato" (AI n° 1002-22/MG, ReI. Min. Admar Gonzaga,
DJe de 8.2.20119). No mesmo sentido: Recursos
Especiais n° 10-ISP, 102-28/SP e 101-4315P, todos
de reIatora de M tro Jorge Mussi, DJe de 29.6.2017.
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Tendo em vista que o objetivo precípuo da AIME é a
desconstituição de mandato de quem eleito e
devidamente dip!lomado, nenhum provimento judicial
aproveitaria ao pr'éfeito que antecedeu os recorrentes no
Executivo municial - apontado como o responsável pela
prática das condutas em apuração -' que não mais ocupa
mandato eletivo Ipassível de anulação nesta via, não
havendo, portantõ, que se cogitar de sua necessária
participação no polo passivo da demanda.
Por conseguinte, tendo em vista a regularidade da
conformação, no prazo estipulado pelo art. 14, § 10, da
Constituição Fedéral, do polo passivo da demanda ora
em apreço, idtegrado apenas pelos candidatos
diplomados, nãc há que se perquirir acerca da
decadência do direito de propor a AIME.
Preliminar rejeitada.
1.2. Do cabimento da AIME no caso concreto
O TSE já pacificou ser cabível o manejo da AIME que
aponta como causa de pedir fatos configuradores de
abuso do poder político quando imbricados ao abuso do
poder econômico. ! Precedentes.
Incide, quantoo ponto, o óbice da Súmula n° 30/TSEç
segundo a qual "não se conhece de recurso especial
eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitora!', aplicável igualmente aos
recursos manejados por afronta a lei.
Desconstituir a premissa fática fixada pela Corte de
origem, de que os fatos apurados nos autos "extrapolam
as fronteiras do desvirtuamento do poder político e
alcançam, claramente, o campo do abuso de poder
econômico" (fI. 436), o que, portanto, habilita a matéria a
ser conhecida na via da ação constitucional, demandaria
nova incursão no caderno probatório dos autos,
providência vedada nesta instância superior, à luz do que
dispõe a Súmula n° 24ITSE.
Preliminar rejeitada.
II. Do mérito
2.1. Breves considerações sobre a AIME
Para a configuação do abuso do poder econômico em
sede de AIME, devem ser observadas as diretrizes
estabelecidas pelo art. 22, XVI, da LC n° 64/90, de modo
a ser exigível, também na ação constitucional, a
demonstração do requisito da gravidade do ato, o qual

REspe n° 1-42.2017.6.05.0195/BA

3

deve ser suficiente para comprometer a igualdade de
chances entre os concorrentes.
2.2. Da ampla devolutividade do recurso eleitoral e da
teoria da causa madura
Consoante se extrai do relatório do acórdão
recorrido, no juízd de piso, a AIME ajuizada por Raimundo
Nonato Dias Santos - candidato a prefeito de Pilão
Arcado/BA pelo Prtido Democrático Trabalhista (PDT) no
pleito de 2016 - contra os candidatos da chapa
majoritária venceJora, ora recorridos, foi extinta, sem
exame do mérito (art. 485, VI, do CPC), ante a ausência
de interesse proôessual decorrente da inadequação da
via eleita, tendo ém vista não integrar o escopo da ação
constitucional a apuração de eventual abuso do poder
político.
Entretanto, o' fundamento da sentença primeva foi
superado quando lexaminado o recurso eleitoral, uma vez
que o TRE/BA constatou a ocorrência, nos fatos
articulados na petição inicial, de abuso do poder político
entrelaçado ao abuso do poder econômico, circunstância
que autoriza o manejo da AIME.
Ainda que o juízo eleitoral não tenha adentrado no,
meritum causae, é incontroverso que o recurso eleitoral,
de devolutividade ampla, possibilita a revisão, pela
instância superior, de toda a matéria versada na decisão
impugnada, a teor. do que preveem os arts. 1.013 e 1.014
do CPC, aplicá4eis subsidiariamente aos processos
cíveis-eleitorais.
A suficiência da instrução probatória assentada pela
Corte Regional permite, por aplicação da teoria da causa
madura, a análisedo mérito da AIME em sede de recurso
eleitoral (art. 1.013, § 30, do CPC).
2.3. Do contexto fático-probatório delineado no
acórdão recorridô quanto ao mérito da AIME
In casu, embora a AIME tenha sido julgada
improcedente por maioria de 4 (quatro) votos, os
membros do Tribunal Regional, de forma unânime,
assentaram ter sido comprovado o abuso dos poderes
econômico e político nas contratações maciças de
servidores temporários e comissionados, entre os meses
de junho e agosto, que implicaram aumento de mais de
300% na folha de pagamento da Prefeitura de Pilão
Arcado/BA.
A suficiência da instrução probatória assentada pela
Corte Regional para a configuração do abuso do poder
econômico apurado na presente AIME constitui premissa
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fática que não pcde ser revista nesta instância superior,
tendo em vista o óbice da Súmula n° 24ITSE.
2.4. Da desnecessidade de prova da ciência,
participação ou anuência dos beneficiários com o
abuso do poder econômico para a aplicação da
sanção de cassàção de diploma
A partir da interpretação literal do art. 22, XIV, da LC
n° 64/90, que estabelece as balizas sancionatórias
empregáveis nos casos de procedência de
representações por abuso, não se exige nenhuma prova
do assentimento, da participação ou mesmo da ciência do
candidato quanto à prática abusiva para o fim de fazer
incidir a sanção de cassação de diploma, bastando que
se demonstre ter sido o candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico.
Essa hermenêutica foi acolhida, em sede de AIME,
pela jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual
"a lei não exige, para a configuração do abuso de
poder, a anuência do candidato quanto à prática
abusiva, mas simplesmente a comprovação dos
benefícios por ele hauridos. Precedente" (REspe n° 162/RN, ReI. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
2.12.2015 - grifei). No mesmo sentido, confira-se o
julgado, também proferido no bojo da ação constitucional,
relativo ao REspe n° 736-46/BA, ReI. Min. Herman
Benjamin, DJe dei 13.6.2016.
No caso dos autos, é inegável que os recorridos
foram diretamente beneficiados pelo abuso do poder
econômico, uma vez que efetivamente eleitos para os
postos do Executivo municipal de Pilão Arcado/BA em
chapa majoritária liançada pela Coligação Construindo um
Novo Futuro, integrada pelos partidos PP, PMB e PSD,
esta última, agremiação à qual era filiado o prefeito
responsável pelas contratações temporárias.
Nesse contexto, é de se afastar o fundamento que
embasou a deIiberação da Corte Regional pela
improcedência da AIME, consistente na ausência de
comprovação da participação, ciência ou anuência dos
recorridos com as práticas abusivas, providência que, a
partir das premissas probatórias fincadas pelo acórdão
recorrido, não implica revolvimento de fatos e provas,
mas mero reenquadramento jurídico do quadro delineado
na origem.
2.5. Da gravidade do ato abusivo
Na linha da jurisprudência do TSE, "a procedência da
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo exige a
demonstração da i gravidade dos fatos a ponto de ferir a
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normalidade e a legitimidade do pré/lo eleitoral (RO n°
6213-34/MS, Rel. Mm. Dias Toffo/i, DJe de 24.3.2014 e
REspe n° 357-74/AL, Rei. Mm. Gi/mar Mendes, DJe de
26.9.2014)" (REspe n° 295, Rei. Mm. Luiz Fux, DJe de
13.5.2016).
Consta do lacórdão recorrido, com esteio em
relatórios extraídos do sítio eletrônico do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que, em
março de 2016, a Prefeitura de Pilão Arcado/BA contava
com 228 (duzentds e vinte e oito) servidores temporários.
Em junho do rresmo ano, esse número aumentou
vertiginosamente para 728 (setecentos e vinte e oito)
servidores e, em agosto, chegou a totalizar 731
(setecentos e trinta e um), entre temporários e
comissionados.
O incrementó nos recursos humanos da prefeitura
implicou acréscimo financeiro de mais de 300% na folha
de pagamento os servidores, que saltou de R$
275.515,13 (duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e
quinze reais e freze centavos), em março, para R$
841.718,19 (oitocëntos e quarenta e um mil, setecentos e
dezoito reais e dezenove centavos), no mês de agosto.
23: Em um município' de eleitorado diminuto como o de
Pilão Arcado/BA, é inegável que a contratação temporária
de mais de 500 (quinhentas pessoas), às vésperas do
período eleitoral, representou conduta tendente a
comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito,
especialmente porque medidas que tais costumam
cooptar não apenas os votos dos servidores diretamente
favorecidos, mas também, reflexamente, das respectivas
famílias financeiramente beneficiadas.
24. A moldura fática delimitada pelo acórdão regional
demonstra que o abuso do poder econômico entrelaçado
ao abuso do poder político, praticado pelo ex-prefeito de
Pilão Arcado/BA, ostentou gravidade suficiente para
afetar a normalid4de e a legitimidade do pleito de 2016,
no qual os recôrridos lograram resultado favorável,
impondo-se, portanto, a procedência da AIME, com a
cassação dos diplomas do prefeito e do vice-prefeito
eleitos.
III. Conclusão
Recurso especial eleitoral provido, a fim de reformar o
acórdão regional e julgar procedente a AIME, com a
cassação dos diplomas de Manoel Afonso Mangueira e
Daltro Silva de Ailuquerque Meio, prefeito e vice-prefeito
eleitos no Município de Pilão Arcado/BA, no pleito de
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2016, e determinação de imediato cumprimento do
acórdão, após a respectiva publicação.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral,
preliminarmente, em não se admitir a sustentação oral pelo Dr. Rogério
Anderson em favor dos recorridos, Manoel Afonso Mangueira e outro, devido à
ausência de procuração por eles outorgada ao advogado substabelecente
Edvaldo Nilo de Almeida, consoante certificado pela Secretaria Judiciária. Em
prosseguimento, por unanimidade, eri dar provimento ao recurso especial
eleitoral, a fim de reformar o acórdão iregional e julgar procedente a ação de
impugnação de mandato eletivo, corri a cassação dos diplomas de Manoel
Afonso Mangueira e Daltro Silva de Albuquerque Meio, prefeito e vice-prefeito
eleitos no Município de Pilão Arcardd/BA no pleito de 2016, e determinar a
comunicação da decisão ao Tribuna,I Regional Eleitoral da Bahia após a
publicação do acórdão, para que adote as providências necessárias à
realização de novo pleito majoritário, nós termos do voto do relator.
Brasília, 19 e ovembro de 19.

MINISTR TA SIO VIEIRA DE CARVALHO N TO - LATOR
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RELPfrÓRIO

O SENHOR MINlSTFO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhora Presidente, cuida-se de agravo interposto por Raimundo
Nonato Dias Santos contra decisão de inadmissão de seu recurso especial
manejado em face de acórdão do j Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
(TRE/BA) em que, por maioria, foi dadoparcial provimento ao recurso eleitoral
i
para, reformando a sentença, julgar irprocedente a ação de impugnação de
mandato eletivo (AIME).
Na origem, foi ajuizada AIME perante a 195a Zona Eleitoral da
Bahia, na qual se apontou como cau'sa de pedir a ocorrência de abuso do
poder econômico na campanha dos recorridos, prefeito e vice-prefeito eleitos
nas eleições de 2016, tendo em vista a contratação de grande número de
servidores temporários, no período vedado, autorizada pelo prefeito antecessor
do Município de Pilão Arcado/BA, con1uta que, segundo alegado, se revestiu
de gravidade suficiente para afetar a ncrmalidade e a legitimidade do pleito.
O juízo sentenciante éxtinguiu o processo, sem resolução de
mérito (art. 485, VI, CPC), ao assntar a falta de interesse processual
decorrente da inadequação da via eleita.
Seguiu-se o recurso eleitoral, julgado, por maioria, pelo
TRE/BA, nos termos do acórdão que rcebeu a seguinte ementa:
Recurso eleitoral. Ação de impugnação de mandato eletivo.
Eleições de 2016. Prefeito e vice-prefeito eleitos. Extinção do
processo sem resolução de mérito. Falta de interesse
processual. Inadequação da via eleita. Preliminar de
intempestividade. Rejeção. Questão de ordem. Formação de
litisconsórcio passivo com quem não é detentor de mandato
eletivo. Não cabimentoJ Rejeição. Alegação de abuso de poder
político entrelaçado com poder econômico. Configuração.
Cabimento de AIME. Demanda admitida. Causa madura para
julgamento. Contratação de servidores temporários em ano
eleitoral. Número excessivo. Necessidade não demonstrada,
Caráter eleitoreiro. Ausência de comprovação da participação,
ciência ou anuênøia dos candidatos investigados.
Impossibilidade de cassação de mandatos. Provimento parcial.
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Rejeita-se a preliminr de intempestividade quando se verifica
que o recurso foi interbosto no tríduo legal, contado a partir da
publicação da sentença rio DJE.
Considerando que a Única consequência decorrente da AIME é a
cassação do mandató, revela-se incabível a formação de
litisconsórcio passivo com aquele que não é ocupante de cargo
eletivo, por falta de interdsse processual.
Admite-se a propositura de ação de impugnação de mandato
eletivo fundada em abuso de poder político, quando entrelaçado com
o abuso de poder econôriico.
Deve ser julgado iriprocedente o pedido de cassação dos
mandatos dos recorrentets quando, embora comprovada a prática de
abuso de poder político e econômico pelo prefeito à época dos fatos,
não logrou a parte autora provar a participação, ciência ou anuência
dos candidatos eleitos.
Preliminar rejeitada, cuestão de ordem rejeitada e recurso a que
se dá parcial provimento (FIs. 452-452v)
Embargos de declaraço (fls. 462-468) rejeitados por ausência
de contradição, omissão, obscuridade ou erro material (fls. 484-486).
No recurso especial (fls. 496-519), interposto com fundamento
no art. 276, 1, a e b, do Código Eleitorail, Raimundo Nonato Dias Santos alegou
que:
o acórdão recorridd violou o art. 22, XIV, da LC no 64/90,
uma vez que o reconhecido abuso doi poder econômico praticado pelo então
prefeito enseja a cassação dos mandatos eletivos obtidos pelos recorridos no
pleito de 2016;
Manoel Afonso Margueira e Daltro Silva de Albuquerque
MeIo, eleitos prefeito e vice-prefeito do Município de Pilão Arcado/BA no pleito
de 2016, foram beneficiados pela contratação de 534 (quinhentos e trinta e
quatro) servidores municipais - dos qúais 503 (quinhentos e três) em regime
temporário e 31 (trinta e um) para ocupar cargos comissionados -, autorizada
pelo prefeito que os antecedeu no Exeutivo municipal nos meses de março a
agosto daquele ano;
a contratação macia de servidores sem concurso público
às vésperas da eleição, com a posterir exoneração do quadro temporário ao
final do pleito, teve inegável conotaço eleitoral, uma vez que realizada por
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prefeito filiado ao Partido Social Demoprático (PSD), agremiação que integrava
a coligação que lançou as candidaturas dos recorridos;
os fatos tratados nPs autos configuraram abuso do poder
econômico entrelaçado ao poder político e comprometeram a normalidade e a
legitimidade do pleito;
segundo a jurisprudência do TSE, para fins de cassação de
mandato eletivo, "é suficiente a demonstração do benefício eleitoral angariado
com o ato abusivo e a demonstração de gravidade da conduta" (fI. 515), sendo
desnecessário provar que os beneficiários tiveram participação, ciência ou
anuência quanto à prática do ilícito; e
nesse contexto, à aresto recorrido encontra-se em
dissonância com o que ficou decidido pelo TSE no julgamento do REspe n°
417-67/RN, de relatoria da Ministra Maia Thereza Rocha de Assis Moura.
Ao final, requereu o provimento do recurso especial para
cassar os mandatos dos recorridos.
Na decisão de fls. 523-525, o presidente do TRE/BA inadmitiu
o processamento do apelo especial sob os seguintes fundamentos: (i) o
acórdão encontra-se em perfeita consonância com a legislação vigente; (ii) a
pretensão recursal implica necessáriol reexame dos fatos e provas, o que é
vedado na instância especial; e (iii) Jausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial, visto que não realizada o devido cotejo analítico de modo a
demonstrar a similitude fática entre as liipóteses tidas por conflitantes.
Contra essa decisão, sobreveio o presente agravo (fis. 528551), no qual Raimundo Nonato Dias Santos afirma que expôs suficientemente
as razões que fundamentam a alegada violação a lei federal e que o cotejo
analítico, in casu, seria desnecessáric, uma vez que foi aludida divergência
com julgado do TSE, o qual prepondera sobre a decisão do Tribunal Regional.
Assevera, ainda, ser dispensável o reexame dos fatos assentados no acórdão
recorrido e que o presidente do TR/BA extrapolou os limites do juízo de
admissibilidade. No mais, reitera todos os argumentos constantes no recurso
especial.
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Contrarrazões apresertadas às fis. 555-586, em que Manoel
Afonso Mangueira e Daltro Silva Albuquerque Meio reiteram os fundamentos
da decisão em que negado seguimeito ao apelo especial e sustentam, em
síntese:
a inviabilidade do
de divergência jurisprudencial e a
inobservância de 1
recorridos e a autoridade que p
impossibilidade de sanar o referido ví

ravo ante a ausência de demonstração
o ao reexame de fatos e provas;
passivo necessário entre os
a conduta considerada abusiva e
em momento em que exaurido o prazo

decadencial para propositura da AlME;,
inadequação da viaeleita, visto que a ação constitucional se
presta à apuração do abuso do poder econômico, enquanto o caso em exame
diz respeito exclusivamente a abuso do poder político; e
ausência de viés eleitoral nas contratações feitas pelo
município no ano eleitoral.
A Procuradoria-Geral Eleitoral (fis. 592-593v) opina pelo não
conhecimento do agravo em razão 1a incidência do óbice da Súmula n°
26/TSE.
Por meio da decisão de fis. 595-598, dei provimento ao agravo
para possibilitar o exame colegiado do recurso especial.
Ao se manifestar sobre o recurso especial, a ProcuradoriaGeral Eleitoral opinou pelo seu desprcvimento ante a incidência das Súmulas
n° 24, 30 e 28/TSE.
È o relatório.

QUESTÃO1DE ORDEM

O SENHOR MINISTRb TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (relator): Eminente Presidente, Ipela ordem. Eu recebi uma informação
formal, já certificada nos autos, de ue um dos eminentes advogados, jáv
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previamente cadastrado para sustentação oral, recebera poderes, em
substabelecimento, de um advogado Ique não tem procuração nos autos. Eu
me refiro especificamente ao substablecimento de fls. 609, por meio do qual o
eminente advogado Edvaldo Nilo deAlmeida substabelece com reserva de
poderes ao Doutor Rogério Anderjon - salvo engano, inscrito para a
sustentação.
E à fls. 610 dos autos , o Tribunal Superior Eleitoral, por meio
de sua Seção de Autuação e Distribuião, anota que o advogado Edvaldo Nilo
de Almeida, o substabelecente, não tem procuração nos autos.
Então, me parece que, diante dessas peculiaridades, não
haveria lastro jurídico para a sustentação oral por parte do recorrido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Ou seja, o
assessório não subsiste sem o principal.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Eu ia
justamente agora .consultar o Doutor.

Anderson sobre a possibilidade

de dispensa da sustentação oral. O Doutor Rogério Anderson falaria pelos
recorridos. Diante do óbice apresentado, tem alguma manifestação, Doutor
Anderson? Não?

O SENHOR MINIS ) TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (relator): Senhora Presidente,

teses recursais serão objeto de análise

por tópicos, a começar pelas

estões preliminares suscitadas em

contrarrazões ao agravo.
e
via eleita
Os recorridos renovanfL nesta instância superior, a partir das
respectivas contrarrazões, as preIiminres de: (i) necessidade de composição
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do polo passivo com o agente público responsável pela contratação dos
servidores temporários na véspera dó período eleitoral, qual seja, o chefe do
Executivo municipal de Pilão Arcado/BA, que ocupou o cargo até o final do ano
de 2016; e (ii) inadequação da via eleita, visto que a AIME tem como
fundamento a arguição de abuso dol poder econômico, e não de abuso do
poder político, como tratado na espécié.
Tais teses não comporam êxito, como se verá.
1.1. Da legitimidade passiva exclusiva dos candidatos diplomados na
AIME
Nas contrarrazões ao recurso especial, os recorridos reeditam
a preliminar de inobservância do necessário litisconsórcio no polo passivo, que
deveria ser integrado ëm conjunto cori o prefeito antecessor do Município de
Pilão Arcado/BA, responsável pelas ccntratações de servidores temporários às
vésperas do pleito de 2016.
Os recorridos sustentam aplicável à espécie a jurisprudência
do TSE firmada no REspe n° 843564AG, que assentou a obrigatoriedade de
inclusão, no polo passivo, do agente que praticou ilícitos eleitorais apurados
em sede de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) e de representação
por conduta vedada.
O intuito dos recorridos, ao apresentar a referida preliminar, é
obter o reconhecimento da decadência, do direito de ação, que teria se operado
em decorrência da deficiente composição do polo passivo, ora impassível de
emenda porquanto escoado o prazo estipulado pelo art. 14, § 10, da
Constituição Federal, qual seja, 15 (quinze) dias contados da respectiva
diplomação.
A matéria foi primeiramente suscitada no bojo de questão de
ordem apresentada depois de suspeiso, em virtude de vistas regimentais, o
julgamento do recurso eleitoral iniciadô na origem em 18.7.2018 (fI. 412). Na
sessão de continuidade, realizada no dia 11.8.2018, o Tribunal Regional
indeferiu o pleito, nos termos do vcto proferido pelo sucessor do relator
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originário (que proferiu voto de mérito na assentada anterior), Juiz Antônio
OswaldoScarpa:
Como cediço, a ação de impugnação de mandato eletivo (AIME)
detém matriz constituciorfal (art. 14, §§ 10 e 11) e tem como objetivo
exclusivamente a desconstituição de mandato eletivo daquele que foi
eleito e diplomado.
Exatamente por isso, a legitimidade passiva para a causa deve recair
apenas sobre os candidatos que tenham sido diplomados, sendo
este, inclusive, o entenkiimento perfilhado pelo Tribunal Superior
Eleitoral:
No voto que proferiu, o Ministro Luiz Fux deixou claro que "apenas
aqueles que tenham 1 sido eleitos ou diplomados ostentam
legitimidade passiva ad causam em ações de impugnação de
mandato eletivo, na médida em que a procedência do pedido
veiculado na referida iação restringe-se à desconstituição do
mandato eletivo. Como ádverte José Jairo Gomes, 'o polo passivo
somente por der ocupado por diplomado', no que é acompanhado
por Edson de Resende Castro: 'no polo passivo da AIME deve
figurar o candidato eleito e diplomado, cujo mandato é então
impugnado' (GOMES, .osé Jairo. Direito Eleitoral. iia ED. São
Paulo: Atlas, 2015, p. 646; CASTRO, Edson de Resende. Curso de
Direito Eleitoral. 6a Ed. Bélo Horizonte: DeI Rey, 2012, p. 510).
Não há dúvida, portanto, que se a AIME visa tão somente
desconstituir o mandato eletivo, não há interesse jurídico em incluir
no polo passivo da lide aquele que não o detenha.
Nem se diga que a legitin idade passiva do não detentor de mandato
eletivo estaria configurad em razão da previsão de inelegibilidade
contida no art. 1, 1, d, da Lei Complementar n° 64/90. Isto porque, a
restrição ao ius honorur trazida na aludida norma é de natureza
reflexa, consequência se undária de uma eventual condenação, não
podendo, por isso mesm , ser tomada como sanção a ser aplicada
pelo órgão julgador, de rma a justificar uma eventual legitimidade
daquele que não tem mar dato eletivo a ser cassado.
A esse respeito, ainda no mesmo julgamento já citado acima
também foi consignado n .iito bem que "a inelegibilidade, conquanto
restrição ao ius honorum, não pode ser entrevista à luz da analogia
ou de interpretação exteri iva".
Quanto ao precedente in )cado pelos suscitante, da leitura atenta do
rifica-se que a Corte Superior fixou o
conteúdo do acórdão,
entendimento de obrigat iedade de formação de litisconsórcio entre
o autor da conduta abuE a e o beneficiário, mas apenas nos casos
judicial eleitoral (AIJE), consoante se
de ação de investigaç
observa da ementa do ju ado:
[...]
De fato, equivocaram-se os suscitantes quando alegam que a Corte
Superior reviu a necessidade de formação de litisconsórcio passo
nas ações eleitorais.
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É que o cerne daquela discussão foi a extensão ou não da
jurisprudência já conságrada nos casos de representação por
conduta vedada às AlJE's.
E..
Como visto o precedente invocado não guarda similitude fática com
o caso concreto, já que a AIJE prevê também a imposição de sanção
de inelegibilidade aos que tenham participado da prática do ato,
podendo estes serem incluídos no polo passivo, o que não ocorre
com a AIME, em que apenas os que sejam detentores de mandato
podem ser apenados, o que obsta a extensão do rol dos legitimados
passivos da ação impugnatória.
Conclui-se, portanto, que é incabível a formação de litisconsórcio
passivo entre os suscitàntes e o ex-prefeito do Município de Pilão
Arcado, impondo-se, ao paso, o indeferimento da questão de ordem.
(FIs. 444v-446v)
Irretorquível a conclusão da Corte Regional ao indeferir o
pedido veiculado na questão de ordem, proferida em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual, "na ação de
impugnação do mandato eletivo, o polo passivo deve ser ocupado por
candidatos eleitos diplomados, pois a anção buscada é a perda do mandato"
(AgR-Al n° 1002-22/MG, ReI. Min. Admar Gonzaga, DJe de 3.4.2019). No
mesmo sentido: Recursos Especiais no 106-65/SP, 102-28/SP e 101-431SP,
todos de relatoria do Ministro Jorge Musi, DJe de 29.6.2017.
De fato, tendo em visa que o objetivo precípuo da AIME é a
desconstituição de mandato de quem eleito e devidamente diplomado, nenhum
provimento judicial aproveitaria ao prefeito que antecedeu os recorrentes no
Executivo municipal - apontado como p responsável pela prática das condutas
em apuração -, que não mais ocupa mandato eletivo passível de anulação
nesta via, não havendo, portanto, i que se cogitar de sua necessária
participação no polo passivo da demanda.
Ademais, conforme asentou a Corte de origem, inaplicável, à
espécie, o julgado do TSE proferido no REspe n° 84356/MG, válido a partir do
pleito de 2016, que se firmou no sentido da "obrigatoriedade do litisconsórcio
passivo nas ações de investigação judicial eleitoral que apontem a prática
de abuso do poder político, as quais devem ser propostas contra os
candidatos beneficiados e também contra os agentes públicos envolvidos nos
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fatos ou nas omissões a serem apuiados" (REspe n° 84356/1VIG, Rei. Mm.
João Otávio de Noronha, DJe de 2.9.2016).
A orientação desta Corte Superior é, portanto, voltada para a
composição do polo passivo da AIJE, para a propositura da qual os autores
estão obrigados a indicar, além dos próprios candidatos, os agentes públicos
responsáveis pela prática de eventual abuso em benefício das candidaturas
daqueles primeiros. Desse modo, cb precedente do TSE no REspe n°
84356/MG não pode ser invocado para, em sede de AIME, sustentar a
necessidade de integração da lida com o prefeito responsável pelas
contratações de servidores temporários tratadas nos presentes autos.
Por conseguinte, tendo em vista a regularidade da
conformação, no prazo estipulado pelo art. 14, § 10, da Constituição Federal,
do polo passivo da demanda ora em apreço, integrado apenas pelos
candidatos diplomados, não há que ise perquirir acerca da decadência do
direito de propor a AIME.
Preliminar rejeitada.
1.2. Do cabimento da AIME no caso poncreto
Os recorridos alegam, ainda em sede preliminar, a
inadequação da via eleita, ao sustentar que a ação constitucional comporta
apenas a apuração do abuso do podr econômico, e não do poder político,
esta última a única prática aferível, seçundo alegam, dos fatos que apoiam a
causa de pedir veiculada na petição iniial.
Sem razão, contudo.
A matéria, suscitada pórante a Corte de origem, foi igualmente
afastada nos termos do voto condutor do acórdão recorrido, do qual extraio os
seguintes trechos:
Com efeito, a demandanvolve, a princípio, fatos configuradores de
abuso de poder político, or meio da prática de conduta vedada aos
agentes públicos.
No entanto, o conjunto narrado na petição inicial expõe
circunstâncias que extrapolam as fronteiras do desvirtuamento
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poder econômico, com que resta aberta a porta para o manejo de
ação de impugnação de andato eletivo.
Mais especificamente,
parte autora noticia a ocorrência de
contratações ocorridas durante o período vedado, que teriam
acarretado o aumento )S gastos com folha de pessoal em mais
de 100% (cem por cei o), entre os meses de março e agosto de
2016. (FI. 436 - grifei)
A orientação perfil

pelo relator do feito na origem foi

seguida pela maioria dos membros do ribunal Regional. É o que se infere dos
trechos dos votos-vista, abaixo
Nota-se, portanto, que se trata de hipótese de abuso do poder
político entrelaçado com abuso do pode econômico, situação esta
que comporta apreciação na via processual da ação de impugnação
de mandato eletivo, conforme entendimento assentado pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
(Juíza Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, fi. 453)
O fato narrado na exordial, qual seja, a contratação de expressivo
número de servidores públicos, parte deles exonerada após o pleito,
denotando o intuito de jangariar proveito eleitoral, além de poder
caracterizar inegável abuso de poder . político, possui evidente
repercussão econômica, uma vez que o pagamento dos salários dos
servidores municipais se dá com recursos públicos, o que torna
cabível a propositura da presente AIME.
(Juiz Rui Barata Filho, fi. 456)
O entendimento prevaecente na origem encontra guarida na
jurisprudência do TSE, que já pacificbu ser cabível o manejo da AIME que
aponta como causa de pedir fatos configuradores de abuso do poder político
quando imbricados ao abuso do poder econômico. É o que se infere do julgado
cujo resumo colaciono abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
REPRESENTAÇÃO. ÁBUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. CONDU11A VEDADA. CAPTAÇÃO ILICITA DE
SUFRÁGIO. CORRUPÇÃO ELEITORAL. TRANSPORTE E
DISTRIBUIÇÃO DE i MACADAME. PROGRAMA SOCIAL
AUTORIZADO EM LEI.! EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ANO
ANTERIOR AO PLEITO. AUSÊNCIA. GRAVIDADE
DEMONSTRADA. CONFiUTA ABUSIVA CONFIGURADA. INTUITO
DE OBTER O VOTO. CORRUPÇÃO ELEITORAL. REVOLVIMENTO
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Do agravo regimental
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1. A teor da jurisprudênia desta Corte Superior: 'possível apurar,
em Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), abuso de
poder político entrelaçado com abuso de poder econômico.
Trata-se de hipótese em que agente público, mediante desvio de sua
condição funcional, emrega recursos patrimoniais, privados ou do
Erário, de forma a comprometer a legitimidade das eleições e a
paridade de armas entre candidatos'. Precedente.
(AgR-REspe n° 36-11/SC, ReI. Mm. Rosa Weber, DJe de 2.8.2018 grifei)
No mesmo sentido, confira-se o julgado relativo ao REspe no
736-46/BA, ReI. Min. Herman Benjamiri, DJe de 13.6.2016.
Assim, incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula no 30/TSE,
segundo a qual "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão re4orrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral", aplicável igualmente aos
recursos manejados por afronta a lei1.
Ademais, desconstituiri,l a premissa fática fixada pela Corte de
origem, de que os fatos apurados nos autos "extrapolam as fronteiras do
desvirtuamento do poder político e akançam, claramente, o campo do abuso
de poder econômico" (fI. 436), o qLe, portanto, habilita a matéria a ser
conhecida na via da ação constitucional, demandaria nova incursão no
caderno probatório dos autos, providência vedada nesta instância superior, à
luz do que dispõe a Súmula n° 24/TSEJ
Preliminar rejeitada.
II. Do mérito
2.1. Breves consideracões sobre a AIME
O Estado democráticc de direito encontra seu sustentáculo
primordial na soberania popular, exercida por meio do sufrágio universal. Daí a
importância de garantir que as eleiçõs sejam livres e expressem, sem vícios
de qualquer natureza, a real opção polica do cidadão-eleitor.

1

Precedente: A9R-REspe no 142-56/SP, Rei. Min. Napoieo Nunes Maia Filho, DJe de 8.11.2016.
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Visando justamente coibir distorções que possam,
eventualmente, comprometer a legitiinidade do pleito, o poder constituinte
12
originário instituiu, no art. 14, §§ 10 e 1 , a ação de impugnação de mandato

eletivo (AIME), único mecanismo de apuração de ilícitos eleitorais com assento
na Carta Magna. Nos dizeres de Rodrigo López ZíliO3, "a garantia de que o
e livre da manifestação individual

exercício do voto seja uma obra

e dessa ação constitucional".

do eleitor é desiderato da ciência

a jurisdição para que sejam

Por meio dessa ação,
analisados fatos capazes de de

três hipóteses de condutas ilícitas: a

fraude, a corrupção e o abuso do

r econômico. Sob esse enfoque, a sua

procedência demandará

"gravidadè suficiente para amesquinhar a

pnncipiologia reitora do processo eleitoral (legitimidade e normalidade das
eleições e lisura do prélio)" (REspe n° 1546-661SP, Rei. Mm. Luiz Fux, DJe de
2.6.2017).
Ainda nas palavras de IZíliO4, deverá o julgador sopesar fatores
determinantes para a quebra da normalidade do pleito, "tais como o meio pelo
qual o ato foi praticadà, se envolveu aporte de recursos públicos ou privados, o
- direta e reflexamente -, a época
em que praticado o ilícito (se prÓx

ou não do pleito), a condição pessoal

dos beneficiados (condição

social e cultural)"

Especificamente para a configuração do abuso do poder
econômico em sede de AIME, devem ser observadas as diretrizes
estabelecidas pelo art. 22, XVI, da

iLc

n° 64/90, de modo a ser exigível,

também na ação constitucional, a demonstraçãó do requisito da gravidade do

2

Constituição Federal

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio i,universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da lei, mediante:
(. . .1
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado antea Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do podér econômico, corrupção ou fraude.
§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se
temerária ou de manifesta má-fé.
3

zluo, Rodrigo López. Direito eleitoral. 5. ed. Porto Alegra: Verbo Jurídico, 2016. p. 563.
Ibidem, p. 564.
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ato, o qual deve ser suficiente para corr prometer a igualdade de chances entre
os concorrentes.
Feitas essas co

passo a analisar o caso concreto

sob o viés do abuso do poder econôm

Consoante se extrai dó relatório do acórdão recorrido, no juízo
de piso, a AIME ajuizada por Raimundo Nonato Dias Santos - candidato a
prefeito de Pilão Arcado/BA pelo Patido Democrático Trabalhista (PDT) no
pleito de 2016 - contra os candidatcs da chapa majoritária vencedora, ora
recorridos, foi extinta, sem exame do mérito (art. 485, VI, do CPC), ante a
ausência de interesse processual deorrente da inadequação da via eleita,
tendo em vista não integrar o escopo da ação constitucional a apuração de
eventual abuso do poder político.
Entretanto, como visto, o fundamento da sentença primeva foi
superado quando examinado o recurso eleitoral, uma vez que o Tribunal
Regional Eleitoral constatou a oco ncia, nos fatos articulados na petição
inicial, de abuso do poder político e

ao abuso do poder econômico,

circunstância que autoriza o manejo da AIME.
Ainda que o juízo eleitoral não tenha adentrado no meritum
causae, é incontroverso que o recuro eleitoral, de devolutividade ampla,
possibilita a revisão, pela instância uperior, de toda a matéria versada na
decisão impugnada, a teor do que preveem os arts. 1.013 e 1.014 do Código
de Processo Civil6, aplicáveis subsidiaiamente aos processos cíveis-eleitorais.

Conforme consulta ao Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, disponível no site
http://divulgacandcontas.tse.jus.br, acesso em 11.9.2019.
6

cpc

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 10 Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento Ipelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
§ 20 Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 30 Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
- reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela conruente com os limites do pedido ou da causa de pedir:
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo:
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundarTentação.
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A propósito, o TSE já decidiu que "a devolutividade do recurso
interposto ao Tribunal Regional Eleitoral é ampla, seja na modalidade 'em
extensão' seja na vertente 'em frofundidade'. Justamente por isso, a
interposição do recurso devolve ao exame do Tribunal ad quem a matéria
impugnada (tantum devolutum quantilim appeiiatum)" (REspe n° 49648/MG,
ReI. Mm. Luiz Fux, PSESS de 113.112J2016). No mesmo sentido, confira-se o
REspe no 2325/CE, Rei. Mm. Marco Aurélio, PSESS de 13.12.2012.
Uma vez superada a questão do cabimento da AIME, o
Tribunal Regional, por entender que o feito se encontrava suficientemente
instruído, efetivamente analisou o mérito da ação, conforme fundamento
externado pelo relator originário do feita:
Ultrapassada, pois, a etapa do exame de admissibilidade da
demanda proposta, constata-se que o caso comporta julgamento do
mérito, uma vez que o processo se encontra suficientemente
instruído (art. 1.013, § 30 do CPC).
A solução encontra guarida no art. 1.013, § 30, do Código de
Processo Civil, que admite o julgamento do meritum causae pelo Tribunal
Regional ainda que não analisado na i,fistância anterior, por aplicação da teoria
da causa madura, mormente quando éportunizado às partes se manifestarem
sobre todos os documentos juntados aos autos. O emprego da referida teoria é
sufragado pela jurisprudência do TSE, como se pode inferir do julgado a
seguir:
ELEIÇÕES 2012. AGRMO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. COI4DUTA VEDADA. PREFEITO. ART. 73, VII,
DA LEI 9.504/97. PUBLÍCIDADE INSTITUCIONAL. JULGAMENTO
DA CAUSA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL REGIONAL. TEORIA
DA
CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, § 30, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA
DEFESA E AO DEVIDO I'ROCESSO LEGAL.
1. É possível o julgamento da causa diretamente pelo tribunal
regional ("teoria da causa madura"), sem que isso implique
violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo
legal, conforme disposto no § 3° do art. 1.013, do Código de
Processo Civil.
Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar
que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
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E...]
3. A sentença e o acódão regional foram omissos na análise da
questão atinente ao ihciso VII do art. 73 da Lei 9.504/97,
caracterizando-se como citra petita. Assim, o presente caso se
amolda à hipótese prevista no art. 1.013, § 30, III, do CPC/2015,
autorizando o julgamentb diretamente pelo tribunal regional, como
ocorrido.
5. Tendo havido regular intimação das partes para ciência e
manifestação sobre os d&umentos encaminhados pela prefeitura
municipal de Nova Trento/SC, atendeu-se à exigência do
contraditório.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(REspe n° 543381SC, Rei. Míri. Admar Gonzaga, DJe 2.2.2018 nrifei

ao mérito da AIME
In casu,' embora a AIME tenha sido julgada improcedente por
maioria de 4 (quatro) votos, os membros do Tribunal Regional, de forma
unânime, assentaram ter sido comprovado o abuso dos poderes econômico e
político nas contratações maciças de eMdores temporários e comissionados,
entre os meses de junho e agosto, qué implicaram aumento de mais de 300%
na folha de pagamento da Prefeitura de Pilão Arcado/BA. Eis o teor do voto do
relator originário, Juiz Roberto Lyrio Pirrenta:
Pois bem, os réus nã4 negam a ocorrência das contratações,
apenas lhe emprestam conotação jurídica diversa daquela conferida
p&a parte autora.
Diante disso, cabe analisar a prova produzida pelas partes, que
relatórios de servidores
consistem basicamente nos
TCM (fls. 12/120 e 156/323), informando que, em marco, o número
de servidores temporarios era de 228 (fI. 25), enquanto que
junho, o número aumentou para expressivos 724 (fI. 211),
enquanto que, em agosto, o total perfazia 731 (fI. 60).
Um acréscimo de mai s de 300% (trezentos por cento), que
elevou a folha de pagamento de R$ 275.515,13, para
suroreendentes 841.718.19!!!
Pois bem, está-se, aqu, a apurar a prática de abuso de poder
político entrelaçado corri, abuso de poder econômico, portanto, é
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desnecessário que as contratações tenham sido efetuadas nos três
meses anteriores à eleição.
O fato é que, no ano eleitoral, às portas do início do período de
campanha, o prefeito f supostamente aliado dos recorrentes realizou a contratacão ide, aproximadamente, 500 (guinhentas)

Isto porque, as alegações de necessidade de acréscimo de
professores não são pláusíveis, uma vez que o planejamento do
corpo docente de um ente federativo deve ser realizado antes do
início do ano letivo, e no às vésperas do fim do primeiro semestre
i.
escolar.
Fica claro, então, o ecopo eleitoral das contratacões, não se
aplicando a tese de que o mesmo número de contratações ocorre
todo ano, já que a condúta em tela assume todos os contornos de
ato de improbidade administrativa - seja em que ano for -, não
podendo tal circunstância servir de albergue para a sua prática em
ano eleitoral, sobretudoj quando ocorrida em cidade de pequeno
porte, o que potencializa a gravidade do feito.
(FIs. 436v437 - grifei)
A divergncia inauguráda pelo Juiz Diego Castro, que julgava
procedente a AIME para condenar os11 recorridos à cassação dos respectivos
mandatos, ratificou que foi demonstrada, a partir dos elementos coligidos aos
autos, a ocorrência de abuso do poder econômico aliado ao abuso do poder
político, mediante voto do qual colho os seguintes trechos elucidativos:
Quanto ao mérito, corroboro, de logo, as assertivas expendidas
pelo Relator, no que peítine à configuração, na espécie, de fatos
ensejadores de abuso 1e poder político que desbordam, ainda,
para o abuso de poder econômico, em ordem a admitir a
propositura da presente demanda.
Corrobora o alegado a circunstância de que as contratações
procedidas pelo Sr. João antigo Prefeito do município, ensejaram o
aumento, em mais de 00% (trezentos por cento), dos gastos
com a folha de pessoal, entre março e agosto de 2016 (fI. 04);
algumas, inclusive, foram efetuadas durante o período vedado.
Neste particular, a Consililta de Servidores Municipais (fis. 12/120 e
156/323) - cujos dados foram extraídos do sítio eletrônico do TCM informam: a) o número 1 originário de servidores temporários, em
março de 2016 (228); b) o exponencial aumento deste quantitativo,
em junho do mesmo anb (cerca de 724), e; c) o número total de
servidores, em meados do agosto (731). Por seu turno, tal
acréscimo elevou os çistos com a folha de pagamento, de R
9. (FIs. 438-439 - grifei)
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Nenhum dos demais membros da Corte Regional apresentou
voto dissidente quanto ao ponto. Por oportuno, cito fragmentos dos demais
votos-vista que integram o acórdão recorrido:
Extrai-se dos autos que houve um exponencial acréscimo na
contratação de servidores, sem concurso público, no município de
Pilão Arcado, nos meses de junho e agosto, às vésperas do início do
período eleitoral, fato este que não foi negado pelos recorridos.
As razões apresentadas para a contratação de aproximadamente
500 (quinhentas) pessoas, bem no começo do período eleitoral não
se revelam justificáveis, plausíveis e razoáveis.
Nesse passo,
efetivamente, abuso de poder político entrelacado com o abuso
de poder econômico. Tal fato foi entendimento da relatoria com o
qual compartilhamos.
(Juiz Jatahy Júnior - fls. 442-442v)

-

Examinando cuidadosamente os fólios, verifica-se que a conduta
narrada na peça exordia! da presente AIME, consiste na contratação
de um número relevante de aproximadamente 500 servidores
temporários, entre junhô e agosto do ano eleitoral de 2016, pelo
então prefêito do Município de Pilão Arcado, sem conóurso público, o
que revelaria o uso da máquina administrativa para beneficiar as
candidaturas dos acionados.
Quanto à questão de fuhdo, percebe-se que não há controvérsia
acerca do expressivo número de contratações de servidores
temporários, sem concurso público, bem assim a ausência de
justificativa no caderro processual para a conduta do então
gestor municipal de Pilão Arcado, encetada em pleno ano
eleitoral, de modo a caraçterizar o uso indevido da máquina pública.
(Juíza Patrícia Cerqueira, Kertzman Szporer - fls. 453-453v - grifei)
Do exame da prova doumental existente nos autos, em especial
dos relatórios do Tribunál de Contas dos Municípios, sobressai ter
fato havido um aumer?to expressivo no número de servidores
contratados, tanto cornissionados como temporários. De 228
servidores temporários m março de 2016, esse número cresceu
para 731 em agosto do rinesmo ano, elevando a folha de pagamento
de R$ 275.515,13 para R$ 841.718,19, dados que não foram
contestados pelo recorrido.
Embora eles defendam não ter havido propósito eleitoreiro nas
contratações, que afirmam manter periódica regularidade anual, bem
como - que expressiva parcela delas estaria relacionada à
profissionais da educação, com vigência restrita para aquele ano,
deixaram de apresentari documentos que comprovassem que essa
mesma oscilação tambérn ocorrera em ano não eleitoral.
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Evidente que tais contratações, ao longo do primeiro semestre
do ano de eleições e sem concurso público, tem o condão de
influenciar tanto os beneficiados como seus familiares, de
modo a direcionar seus votos, caracterizando-se o alegado
abuso de poder suscitàdo na inicial.
(Juiz Rui Barata Filho - fis. 456v-457 - grifei)
Como se vê, os julgdores do TRE/BA, de forma unânime,
constataram ser inconteste a contratção, pelo Executivo municipal de Pilão
Arcado/BA, de mais de 500 (quinhentos) servidores temporários, sem concurso
público e sem justificada necessidade, o que envolveu aporte maciço de
folha de pessoal, entre os meses de junho e agosto do ano do pleito de 2016.
Detectaram, ademais, que os referidos fatos revelaram,
claramente, abuso do poder econ'ômico entrelaçado com o abuso de
poder político, uma vez que o agente público se valeu da sua função para
empregar recursos financeiros da municipalidade de modo a comprometer a
paridade de armas entre os candidatos e, consequentemente, afetar a
normalidade e a legitimidade do pleito]
Assim, a suficiência da instrução probatória assentada pela
Corte Regional para a configuração do abuso do poder econômico apurado na
presente AIME, trecho do decisum que, frise-se, não enfrentou dissenso de
nenhum de seus membros, constitui premissa fática que não pode ser revista
nesta instância superior, tendo em vista o óbice previsto na Súmula n° 24ITSE,
e que, portanto, orienta os demais termos do presente voto.
Ainda que tenha reconhecido a ocorrência de abuso do poder
econômico, a AIME foi julgada improcedente pelo Tribunal Regional, desfecho
que está a merecer reparos.

CI]

nôm

da

sanção de cassação de diploma
O tema de fundo tratado nos presentes autos é a indevida e
reprovável utilização de recursos do Erário municipal para a contratação
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massiva de servidores temporários, prática que revelou contornos abusivos e
comprometeu a legitimidade das eleições e a igualdade de oportunidade entre
os p!ayers.
Depreende-se do acórdão recorrido que, embora tenha o
Tribunal Regional, de forma unissonal, concluído pela ocorrência de abuso do
poder econômico interligado ao abuso do poder político nos fatos apurados
nos autos, a AIME foi julgada improcedente sob o fundamento de não ter o ora
recorrente comprovado a participação a ciência ou a anuência dos recorridos
com as práticas abusivas do prefeito à jépoca dos fatos.
A propósito, eis o teor do voto condutor do acórdão recorrido,
nas palavras do insigne relator origina' rio, proferido na sessão de julgamento
realizada em 23.7.2018:
No entanto,
afetar indevidamente alnormalidade do pleito, o mandato eletivo
dos candidatos por ele beneficiado não deve ser cassado sem,
ciência ou anuência naconduta abusiva.
E quanto a esse requisito de apenamento, não se desincumbiu
satisfatoriamente a parte autora.
Este é, inclusive, o atua entendimento do TSE, nos processos que
envolvem abuso de poder econômico em sede de AIJE, aplicável
mutatis mutandis ao casà em tela.
Assim, considerando quê a cassação de mandato é a única sanção
aplicável na espécie, o caso é de improcedência do pedido. (FIs.
437-437v - grifei)
Colho, ainda, dos votos,dos juizes Patrícia Cerqueira Kertzman
Szporer e Rui Barata Filho, que aderiram ao entendimento majoritário, os
seguintes trechos:
No ponto, verifica-se qúe a divergência trilhou no sentido de que
seria inverossímil que num município de porte reduzido, a
contratação desarrazoa$la de 500 servidores não tenha sido de
conhecimento dos recorridos, visto que, na ocasião, faziam parte da
mesma coligação que o partido do ex-prefeito.
Após detida reflexão sobe a questão, em que pese os bem lançados
argumentos no sentido de que o contexto local é indicativo de que
indigitada conduta do pçefeito à época não era desconhecida pelos
candidatos acionados, o fato é que não é possível se afirmar
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efetivamente, de forma isegura e inconteste, de que os candidatos
tinham plena ciência da albusiva ação perpetrada pelo gestor.
Por mais que se enten4 pela probabilidade de tal conhecimento em
razão dos partidos integrarem à mesma coligação, não há nos autos
elementos de prova que nos forneça a necessária consistência para
tal assertiva a fim de repaldar o decreto condenatório de cassar os
mandatos dos candidatos eleitos, conforme almejado pela parte
autora.
Destarte, tenho que, mediante presunção, não cabe sancionar os
investigados, sobretudo em situações que tais, a envolver severa
reprimenda com grave repercussão, sendo certo que, em caso de
dúvida, deve-se privilegir o sufrágio.
(Juíza Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer - fls. 453v-454)
Contudo, para a responsabilização dos recorridos, com a cassação
de seus mandatos, tor4-se necessária a demonstração de que os
mesmos tenham tido ciência e anuído com a conduta ilícita.
O argumento de que sendo Pilão Arcado um município pequeno,
bem como que o ex-gestor era filiado a partido que integrava a
mesma coligação que à candidato não se mostra suficiente para
amparar sanção tão grave como a cassação do diploma.
Não foram ouvidas testemunhas que afirmassem terem sido
contratadas em troca de votos para os recorridos.
A par disso, as contratações se deram entre o meses de março e'
julho, sendo que a escolha dos candidatos, ainda mais com a
celebração de coligações, ocorreu no período de 20 de julho a 5 de
agosto, ou seja, ainda',que se conclua que o então gestor tenha
realizado as contratações com finalidade eleitoreira, no momento em
que se deram, os recoridos sequer haviam sido escolhidos como
concorrentes à sucessão e nem mesmo eram filiados ao mesmo
partido que o então chefe do Executivo Municipal.
Para que seja imposta sanção tão gravosa como a cassação do
mandato, faz-se necessária a existência de prova irrefutável da
prática da conduta vèdada ou da ciência e anuência dos
beneficiados, o que não se concretizou na situação posta em
enfrentamento. (FIs. 45757v)
Exatamente quanto a esse ponto, referente a ciência,
participação ou anuência dos candidatos recorridos, é que se formou a
divergência na Corte Regional, inaugiirada pelo Juiz Diego Castro e seguida
pelos juízes Jatahy Júnior e Freddy Pita Lima, os quais davam provimento ao
recurso eleitoral para julgar procedente a AIME e, por conseguinte, cassar os
diplomas do prefeito e do vice-prefeitb eleitos no pleito de 2016. Extraio dos
votos divergentes os fundamentos abaixo colacionados:
Quanto ao mérito, corrotoro, de logo, as assertivas expendidas pelo
Relator, no que pertine à configuração, na espécie, de fato
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ensejadores de abuso de poder político que desbordam, ainda, para
o abuso de poder econômico, em ordem a admitir a propositura da
presente demanda.
circunstância de que as contratações
Corrobora o alegado
procedidas pelo Sr. Joã9, antigo Prefeito do município, ensejaram o
aumento, em mais de 300% (trezentos por cento), dos gastos com a
folha de pessoal, entre março e agosto de 2016 (fi. 04); algumas,
inclusive, foram efetuadas durante o período vedado.
Neste particular, a Consulta de Servidores Municipais (fls. 12/120 e
156/323) - cujos dados foram extraídos do sítio eletrônico do TCM informam: a) o número originário de servidores temporários, em
março de 2016 (228); b) o exponencial aumento deste quantitativo,
em junho do mesmo arjio (cerca de 724), e; c) o número total de
servidores, em meados do agosto (731). Por seu turno, tal acréscimo
elevou os gastos com a folha de pagamento, de R$ 275.515,13 para
R$ 841 .718, 19.
Não nos olvidamos, airida, de que as contratações supra foram
procedidas em ano eleitoral, na iminência do período de campanha,
sem qualquer concurso público ou, mesmo, justificativas bastantes.
Trata-se, inclusive, de fato incontroverso, o qual não foi negado
pelos recorridos, a despeito de lhe emprestarem conotação e efeitos
jurídicos diversos daqueles postulados na presente demanda.
Sequer as alegações concernentes à necessidade imediata de novos
professores constituem arrimo à conduta levada a efeito pelo exPrefeito do município. Como argutamente esposado pelo Juiz
Relator, o planejamentá, do corpo docente de um ente federativo
deve ser realizado antesl do início do ano letivo; não às vésperas do
fim do primeiro semestre escolar - máxime em se tratando de ano
eleitoral, em que a conduta procedida, às vésperas do período de
campanha, exsurge imprøgnada de reprovável conveniência.
Nestes termos, partilho Ido entendimento do Juiz Relator, no que
respeita à configuração, na espécie, da prática de abuso de poder
econômico, devidamente amalgamada à prática de abuso de poder
político, em ordem a legitimar a propositura da AIME. Divirjo,
contudo, quanto ao julgamento pela improcedência dos pedidos
formulados na inicial, pels razões abaixo expendidas.
Conforme revelam os atos, o exponencial acréscimo de cerca de
500 servidores aos quadros da Prefeitura de Pilão Arcado, sem
qualquer concurso públiço, ocorreu às vésperas do período eleitoral,
sem que devidamente justificadas as respectivas contratações (v.g.
ato administrativo explicitando a imprescindibilidade da composição
do quadro de pessoal, de acordo com a necessidade do serviço, ou,
mesmo, o caráter essercial das atividades a serem desenvolvidas
pelos novos profissionai contratados).
Sequer a Consulta dos Servidores da Municipalidade, ora extraída do
site do TCM, lograria atingir este desiderato, porquanto não exsurge
de seu bojo a necessidade (ou urgência) das contratações, a
despeito da objetiva descrição dos cargos então ocupados.
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Exsurge do feito, ainda, a exoneração de cerca de 74 servidores
comissionados, logo após findas as Eleições 2016, por meio do
Decreton. 11512016(fls.1211124).
Ora, reputamos impossível a ausência de prévio conhecimento,
pelos recorridos, acerca da conduta procedida pelo ex-Prefeito
de Pilão Arcado, em se considerando a sua reconhecida
magnitude e concretos efeitos sobre um município de pequeno
porte. Corrobora o alegado, ainda, a circunstância de que o partido
do ex-gestor (PSD), bem como os dos recorridos (PP e PMB)
integravam, à época do pleito, a coligação CONSTRUINDO UM
NOVO FUTURO, conforme fI. 10, dos autos.
Em sendo lógica a convergência de propósitos entre os partidos
que, deliberadamente, se coligam por ocasião do período
eleitoral, mais acertada a conclusão de que todas as
deliberações tomadas pela novel entidade são de todos
conhecidas e, mesmo, cuidadosamente aferidas, à medida em que
se aproximam as eleições.
De certo que, na iminência do período eleitoral (junho de 2016), a
contratação de cerca de 1500 servidores pelo ex-Prefeito do município
de Pilão Arcado, sem concurso público, não passaria despercebida
pela agremiação a que este se encontrava filiado (PSD),
tampouco pelos demais partidos integrantes da Coligação
CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO, v.g. os partidos dos
recorridos (PP e PMB).
Por derradeiro, em se tratando de candidatos escolhidos em
convenção partidária, exsurge inconteste que as circunstâncias que,
direta ou indiretamente, pudessem repercutir nas eleições seriam de
interesse dos recorridos. Nestes termos, inverossímil a circunstância
de que, ao menos, as suas respectivas agremiações não
diligenciassem para que as notícias fossem de seu conhecimento.
Por todo o exposto, em se considerando: a) a expressiva
quantidade de servidores contratados na iminência do período
eleitoral (cerca de 500); b) a considerável magnitude da
conduta; c) a sua reconhecida potencialidade para comprometer
a lisura e normalidàde do pleito, e; d) o inverossímil
desconhecimento, pelos recorridos, da prática levada a efeito
pelo ex-gestor, voto, em divergência com o eminente Relator, pelo
provimento do recurso para, reformando-se a sentença atacada,
julgar pela procedência da AIME, em ordem a decretar a cassação
dos mandatos dos recorridos, sem prejuízo das demais cominações
legais.
(Juiz Diego Castro - fls. 438-441 - grifei)
Devo divergir, porém, no ponto em que a relatoria defende que os
recorridos, na hipótese, não teriam tido prévio conhecimento ou, de
alguma forma, participação na conduta perpetrada pela
Administração Municipal gerida, à época, pelo Sr. João.
É que se revela inverossímil a ideia de que, numa cidade pequena,
do porte de Pilão Arcado, a notícia das numerosas contratações de
servidores não concursados pela Prefeitura não viesse, de algum
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modo, ao conhecimentó dos recorridos que, destaque-se, estavam
concorrendo às cadeira de Prefeito e Vice-prefeito municipal.
Não é só. Essa tese prde sustentação mais ainda quando se tem
em mente que tanto o partido do ex-prefeito (PSD) quanto o dos
recorridos (PP e PMB) integravam, naquele pleito, a coligação
"Construindo um novo futuro", como se afere das fls. 10.
Ora, é cediço que as agremiações que se coligam o fazem por um
propósito maior e comum, restando subentendido que todas as
deliberações tomadas pelos partidos integrantes terminam sendo
conhecidas por todos osj demais.
Diante dessas circuntâncias, afigura-se de esforço hercúleo
acreditar que, num município de porte reduzido como o em questão,
a contratação desarraoada dos cerca de 500 servidores tenha
passado despercebido pelos olhos dos recorridos que, na ocasião,
faziam parte da mesma coligação que o partido do ex-prefeito
integrava.
(Juiz Jatahy Júnior - fl. 442v)
Nesse ponto, o acórdão está a merecer reparos, providência
que, a partir das premissas fáticas fincadas peld acórdão recorrido, não implica
revolvimento de fatos e provas, mas niero reenquadramento jurídico do quadro
delineado na origem.
Embora a divergência tenha assentado ser presumível que era
de conhecimento dos candidatos a contratação massiva de servidores
temporários, realizada com propósitol eleitoreiro pelo então prefeito de Pilão
Arcado/BA, às vésperas do períodô eleitoral de 2016, fato é que esse
elemento, qual seja, a ciência, nem seuer comporta aferição nesta seara.
Com efeito, a partir da interpretação literal do art. 22, XIV, da
LC no 64/90, que estabelece as balizas sancionatórias empregáveis nos casos
de procedência de representações por abuso, não se exige nenhuma prova do
assentimento, da participação ou mesmo da ciência do candidato quanto à
prática abusiva para o fim de fazer ircidir a sanção de cassação de diploma,
bastando que se demonstre ter sido o candidato diretamente beneficiado pela
interferência do poder econômico. Eis Ó teor do dispositivo:
Art. 22. [...]
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a
proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do
representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato,
cominando-lhes sanção11 de inelegibilidade para as eleições a se
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realizarem nos 8 (oito)1 anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato

ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de
comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério
Público Eleitoral, para içistauração de processo disciplinar, se for o
caso, e de ação penal, rdenando quaisquer outras providências que
a espécie comportar;
Essa herrnenêutica foi acolhida, em sede de AIME, pela
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a lei não exige, para a
configuração do abuso de poder, a anuência do candidato quanto à prática
abusiva, mas simplesmente a comprovação dos benefícios por ele hauridos.
Precedente" (REspe n° 1-621RN, ReI. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
de 2.12.2015.
No mesmo sentido, cônfira-se o julgado, também proferido no
bojo da ação constitucional, relativo ao' REspe no 736-46/BA, ReI. Mm. Herman
Benjamin, DJe de 13.6.2016.
A referida jurisprúdência é simétrica ao entendimento
consolidado do TSE para as ações de investigação judicial eleitoral, segundo o
qual, "nos termos do ad. 22, XIV, da LC n° 64/90, a condenação do candidato
pela prática de abuso de poder prescinde da demonstração de sua
responsabilidade ou anuência em relação à conduta abusiva, sendo
suficiente a comprovação de que éle tenha au ferido benefícios em razão
da prática do ilícito" (AgR-Al n° 315-4Q/MG, ReI. Mm. Henrique Neves da Silva,
DJe de 24.9.2014).
Nesse contexto, é de se afastar o fundamento que embasou a
deliberação da Corte Regional pela improcedência da AIME.
No caso dos autos, é inegável que os recorridos foram
beneficiados pelo abuso do poder econômico, uma vez que foram efetivamente
eleitos para os postos do Executivo municipal de Pilão Arcado/BA em chapa
majoritária lançada pela Coligação Construindo um Novo Futuro, integrada
pelos partidos PP, PMB e PSD, esta última, agremiação à qual era filiado o
prefeito responsável pelas contrataçõés temporárias.
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Não obstante, na !inha da jurisprudência do TSE, "a
procedência da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo exige a
demonstração da gravidade dos fatos a ponto de ferir a normalidade e a
legitimidade do pré/lo eleitoral ('RO no! 6213-34/MS, Rei. Mm. Dias Toifoli, DJe
de 24.3.2014 e REspe n° 357-74/AL, ReI. Mm. Gilmar Mendes, DJe de
26.9.2014)" (REspe n°295, ReI. Min. Iluiz Fux, DJe de 13.5.2016).
Assim, remanesce a ,iecessidade de se verificar se é possível
extrair, da moldura fático-probatória delineada pelo acórdão recorrido, o
7
pelo art. 22, XVI, da LC n° 64/90 ,
requisito de viés qualitativo atribu
consistente na gravidade das circu âncias que caracterizam o ato abusivo,
análise a que se passa no tópico a

uir.

São patentes a gravidade e o propósito eleitoreiro das mais de
500 (quinhentas) contratações temporárias tratadas nos presentes autos.
Consta do acórdão rcorrido, com esteio nos relatórios de
servidores comissionados e temporrios extraídos do sítio eletrônico do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (fi. 436v), que, em
março de 2016, a Prefeitura de Pilão Arcado/BA contava com 228 (duzentos e
vinte e oito) servidores temporários. Em junho do mesmo ano, esse número
aumentou vertiginosamente para 728 (setecentos e vinte e oito) servidores e,
em agosto, totalizava 731 (setecentos trinta e um).
O incremento nos recursos humanos da prefeitura implicou
acréscimo financeiro de mais de 300% na folha de pagamento dos servidores,
que saltou de R$ 275.515,13 (duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e
quinze reais e treze centavos), em março, para R$ 841.718,19 (oitocentos e

7

LCnowgo

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:

XVI - para a configuração do ato abusivo, não será ccnsiderada a potencialidade de o fato alterar o resultado
eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
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quarenta e um mil, setecentos e dezoito reais e dezenove centavos), em
agosto (fi. 439).
De acordo com a consulta à estatística do eleitorado disponível
no sítio eletrônico do TSE8, nas eIeições municipais de 2016, o Município de
Pilão Arcado/BA contava 25.088 (vinte e cinco mil e oitenta e oito) eleitores,
não computados nesse número queles eventualmente cancelados ou
suspensos.
Ora, em um município de eleitorado tão diminuto, é inegável
que a contratação temporária de rrais de 500 (quinhentas) pessoas, às
vésperas do período eleitoral, represéntou conduta tendente a comprometer a
normalidade e a legitimidade do pleito, especialmente porque medidas que tais
costumam cooptar não apenas os votos dos servidores diretamente
favorecidos, mas também, reflxamente, das respectivas famílias
financeiramente beneficiadas.
O propósito eleitoreiro lidos contratos administrativos celebrados
fica ainda mais evidente se levado em consideração o fato, mencionado no
acórdão recorrido, de que 74 (setenta e quatro) servidores comissionados
foram exonerados imediatamente após as eleições (fi. 440).
Tais circunstâncias, extraídas da moldura fática do acórdão
recorrido, são suficientes, a meu ver,para demonstrar o requisito da gravidade
da conduta abusiva, necessário à procedência da AIME.
O próprio relator do caso, que, ao final, julgou improcedente a
ação, reconheceu que "fica claro, então, o escopo eleitoral das contratações,
não se aplicando a tese de que o memo número de contratações ocorre todo
ano, já que a conduta em tela assume todos os contornos de ato de
improbidade administrativa - seja em que ano for -, não podendo tal
circunstância servir de albergue para sua prática em ano eleitoral, sobretudo
a
gravidade do feito" (fl. 437)

8
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Na divergência, a gravidade dos fatos apurados na AIME
também foi demonstrada de forma inequívoca. O Juiz Diego Castro ressaltou
que as contratações "foram procedkas em ano eleitoral, na iminência do
período de campanhas, sem qualquer concurso público ou, mesmo,
justificativas bastantes" (fI. 439) e completou que a conduta perpetrada pelo
ex-prefeito teve "reconhecida magnitude e concretos efeitos sobre um
município de pequeno porte"

(fI. 440), o que revela, portanto, o

comprometimento da lisura e da normalidade do pleito.
Assim, a moldura fática delimitada pelo acórdão regional
demonstra que o abuso do poder econômico entrelaçado ao abuso do poder
político, praticado pelo ex-prefeito do íMunicípio de Pilão Arcado/BA, ostentou
gravidade suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade do pleito de
2016, no qual os recorridos lograram resultado favorável, impondo-se,
portanto, a procedência da AIME, com a cassação dos diplomas do prefeito e
do vice-prefeito eleitos.
Ressalto que tal providência se coduna com o entendimento
do TSE proferido no RO n° 222952/AP, em que apreciado caso semelhante ao
tratado nos presentes autos, relativo às eleições de 2018, que versava sobre
massiva contratação de servidores temporários em prol da campanha de
terceiro, tendo esta Corte Superior mantido a sanção de cassação de mandato
aplicada pelo Tribunal Regional, nos termos do julgado cuja ementa reproduzo
a seguir:
ELEIÇÕES 2014. RECURSOS ORDINÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE
SERVIDORES TEMPOMRIOS EM PROL DA CANDIDATURA DA
IRMÃ DO PREFEITO. CÓNFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. INSUFICIÊNCIA DO
CONJUNTO PROBAT,RIO PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DE
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. RESCISÃO DE
CONTRATOS TEMPORÁRIOS APÓS AS ELEIÇÕES E ANTES DA
POSSE DOS ELEITOS. ICONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA
NO CASO CONCRETO APESAR DE NÃO PRATICADA NA
CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. IMPOSSIBILIDADE DE
IMPOSIÇÃO DE MULTAAO NÃO CANDIDATO.
[...]
Contratação de seMdores temporários no Município de Santana abuso de poder e captação ilícita de sufrágio
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Em tese, é possível a hipótese de prova do ilícito eleitoral forte
apenas em prova testmunhal. O que o art. 368-A do Código
Eleitoral veda é a perda do mandato com prova testemunhal
exclusiva e singular, ou seja, não se admite a perda de mandato com
base exclusivamente nodepoimento de uma única pessoa.
Não é o caso dos autos, porém, onde há, também, prova
documental, em especial da celebração e renovação de um grande
número de contratos por prazo determinado, supostamente para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Consta dos autos CD contendo cópia digitalizada de, entre
contratações novas e rénovações, 443 avenças em 2013 e 638 em
2014.
A prova testemunhál produzida, com depoimentos coerentes e
harmônicos das testerhunhas e informantes apresentados pela
acusação, em conjunto i com a prova documental, que demonstra
de 2014, confirma a acusação de contratação de expressivo
número de servidores temporários pelo Município de Santana,
em prol da campanha eleitoral da irmã do Prefeito, conduta
configuradora de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
político e econômico.
Clara a responsabilidade não só de Robson Rocha, responsável
pelas contratações, cmo da candidata Mira Rocha, principal
beneficiária do esquema e participante ativa dele, a atuar em
unidade de desígnios com seu irmão.
Julgamento conjunto dos Recursos Ordinários 225028, 1032,
221131, 222952, 22096, 222090, 222782 e 223037.
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso
a consequente manútencão da cassacão do mandato, da
inelegibilidade e da multa aplicada, no valor de R$ 53.205,00; julgou
parcialmente provido o recurso interposto por Robson Santana
Rocha Freires, para afastar a imposição de multa por captação ilícita
de sufrágio, mantida a inelegibilidade; além disso, também por
unanimidade, no tocante ao recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, negou-lhe provimento, para manter a
improcedência da ação,1 em relação a Marcos José Reátegui de
Souza, e considerou devida a multa diária imposta a Robson
Santana Rocha Freires pelo descumprimento de ordem judicial,
reduzindo-a, porém, diaiite da excessividade do valor atingido, para
R$ 50.000,00, nos terrhos do voto da Relatora. Votaram com a
Relatora os Ministros Liiiís Roberto Barroso, Napoleão Nunes Maia
Filho, Jorge Mussi, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos
e Luiz Fux (Presidente).
(RO no 222952/AP, ReI. Mm. Rosa Weber, DJe de 6.4.2018)

Como se observa, naquele feito, o TSE entendeu que a
contratação de número expressivo de servidores temporários pelo Município de
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Santana/AP, sob a responsabilidade do respectivo prefeito e em favor da
candidatura de sua irmã, configurou, lnão apenas captação ilícita de sufrágio,
mas também abuso dos poderes político e econômico, nos mesmos moldes do
caso ora em análise.
Desse modo, i
AIME para, tendo em vista a inco

o julgamento procedente da presente
ocorrência de abuso do poder

econômico imbricado ao abuso do

político, aplicar-se a penalidade de

cassação dos mandatos dos candici

eleitos para os cargos majoritários do

Município de Pilão Arcado/BA, diret

te beneficiados pela prática do ilícito

eleitoral.
III. Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim
de reformar o acórdão regional e julgar procedente a ação de impugnação de
mandato eletivo, com a cassação dos diplomas de Manoel Afonso Mangueira e
Daltro Silva de Albuquerque Meló, prEfeito e vice-préfeito eleitos no Muhicípio
de Pilão Arcado/BA, no pleito de 20161
Com a publicação dó acórdão, expeça-se comunicação ao
TRE-BA para que dê imediato cumprirrento à decisão desta Corte Superior.
Éovoto.

O SENHOR MIN
Presidente, cuida-se de agravo

SÊRGIO BANHOS: Senhora
por Raimundo Nonato Dias Santos

contra decisão de inadmissão de

recurso especial manejado em face de

acórdão do Tribunal Regional

da Bahia em que, por maioria, foi dado

parcial provimento ao recurso eleitotal para, reformando a sentença, julgar
improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo (AIME).
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O eminente relator, Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,,
em substancioso voto, entendeu peloprovimento do recurso especial eleitoral,
a fim de reformar o acórdão regional e julgar procedente a AIME, com a
cassação dos diplomas de Manoel Afonso Mangueira e Daltro Silva de
Albuquerque Meto, prefeito e vice-prefeito eleitos no Município de Pilão
Arcado/BA no pleito de 2016, e a determinação de cumprimento do acórdão
após a respectiva publicação, nos termos do que dispõe o § 30 do art. 224 do
Código Eleitoral.
Com relação ao aIeado descumprimento do litisconsórcio
passivo necessário, entendo, na mesma linha preconizada por Sua Excelência,
que somente os candidatos diplomados, titulares ou suplentes, é que podem
figurar no polo passivo da ação de impugnação de mandato eletivo, sendo
impertinente a transposição do entendimento do REspe 843-56, rei. Mm. João
Otávio de Noronha.
Ademais, não constai dos autos que a petição inicial tenha
narrado condL.ita atribuida a teréeiro's não candidatos, o que só reforça a
desnecessidade de integração da lide por outros que não os candidatos
diplomados. Afinal, "é no momento da propositura da ação, com base na
descrição fática apresentada pelo àutor do processo, que se verifica a
regularidade quanto aos aspectos su4 jetivos da demanda, por força da teoria
da asserção" (REspe 501-20, rei. Mir. Admar Gonzaga, red. para o acórdão
Ministro Luís Roberto Barroso, DJE de 26.6.2019).
No tocante ao cabimento da AIJE, alinho-me ao entendimento
do relator, que expressa a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o
abuso de poder econômico entrelaçado com o abuso de poder político pode
ser objeto de Ação de Impugnação ide Mandato Eletivo (A/ME), porquanto
abusa do poder econômico o candidato que despende recursos patrimoniais,
públicos ou privados, dos quais detm o controle ou a gestão em contexto
revelador de desbordamento ou exceso no emprego desses recursos em seu
favorecimento eleitora!' (AgR-Al 11 )708, rei. Mm. Felix Fischer, DJE de
15.4.2010).
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Também acompanho b relator no tocante à aplicação da causa
madura na espécie.
, é incontroverso que foram

Com relação ao

de servidores temporários e

comprovadas contratações
comissionados, entre os meses de ju

e agosto, que implicaram o aumento

de mais de 300% na folha de paga

da prefeitura de Pilão Arcado/BA.
u a maioria a assentar a improcedência

A controvérsia, que

de "prova segura de sua participação

da AIME na origem, foi a i

na conduta abusiva"

direta ou indireta, ciência ou

No entanto, como bem mencionou o relator, a jurisprudência
desta Corte há muito se firmou no seiitido de que, "nos termos do art. 22, XIV,
da LC n° 64/90, a condenação do cÓndidato pela prática de abuso de poder
prescinde da demonstração de sua responsabilidade ou anuência em relação à
conduta abusiva, sendo suficiente a comprovação de que ele tenha au ferido
o

benefícios em razão da prática do ilcito" (AgR-Al 315-40, rei. Mm. Henrique
Neves da Silva, DJE de 24.9.2014).
No mesmo sentido: "a apuração de abuso de poder, não se
indaga se houve responsabilldade, participação ou anuência do candidato,
mas sim se o fato o beneficiou. Precedente: AgR-REspe 3888 1-28/BA, Rei.
Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 7.4.2011. Assim, na espécie, é inócua a
discussão sobre a suposta anuência

prefeito e da candidata supostamente

beneficiada com a conduta

pela secretária de assistência sociaf'

(RO 111-69, rei. Mm. NancyAndrighi,

de 24.8.2012).

Com essas consid

acompanho integralmente o

relator.

VOTO

O SENHOR MINISTRIO EDSON FACHiN: Senhora Presidente,
eminentes pares, cumprimento o eminente Ministro Relator pelo sempre
acutíssimo voto, que traz à colação, bem como as sustentações orais, tanto do
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advogado que assomou à tribuna

do Senhor Vice-Procurador-Geral

Eleitoral, que, hoje, com a lealdade Ida sua argumentação, trouxe à colação
uma posição deveras não usual ao Ministério Público Eleitoral, mas
compreensível para um Ministério Público no Estado Democrático de Direito e
que se submete precisamente à formação das convicções com
responsabilidade, não submetendo a responsabilidade à convicção, mas sim a
convicção à responsabilidade.
Quanto ao caso em Isi, Senhora Presidente, entendo que o
tema vertido na matéria é grave,
Se verificarmos,

obstante, parece-me simples.
trouxe à colação o eminente Ministro

Tarcisio, o item 4 ou 40 da ementa do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia, lá leremos que:

4. Deve ser julgado improcedente o pedido de cassação dos
mandatos dos recorrentes quando, embora comprovada a prática de
abuso de poder político e econômico pelo prefeito à época dos fatos,
não logrou a parte autora provar a participação, ciência ou anuência
dos candidatos eleitos.

Portanto, a rigor, o qu'e está a se debater aqui é uma premissa
jurídica, e não matéria de fato. Os fatos estão admitidos pelo Tribunal Regional
Eleitoral, ou seja, o Tribunal Regionl Eleitoral da Bahia assentou que houve
prática de abuso de poder político é econômico pelo prefeito à época dos
fatos.
Como, à luz dos enuhciados sumulares, nós não adentramos
nesse campo do reexame ou da revisitação de fatos ou provas, essa
circunstância está posta.
Nada obstante, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, como
exposto, como já disse no sempre,, acutíssimo voto do eminente Ministro
Tarcisio, elege uma premissa para dar efeito jurídico à prática de abuso de
poder político e econômico. A premissa é: participação, ciência ou anuência
dos candidatos eleitos. Essa é uma premissa de compreensão da ordem
jurídica normativa eleitoral incidente na matéria. Portanto, uma matéria, a rigor,
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de técnica jurídica, vale dizer, de compreensão interpretativa que aqui se
coloca para refletir.
De modo que a úni

controvérsia que, a rigor, se tem - por

isso me permiti dizer que a circunstâr

é grave, mas a dimensão jurídica me

parece simples - é saber se este T

entende, tem entendido, ou se a

compreensão deste Colegiado é no

de eleger participação, ciência ou

anuência como pressupostos

para chancelar o abuso de poder

político, ou não.
E a resposta me

flagrantemente no sentido do voto do

eminente Ministro Relator. Precisamente na dimensão segundo a qual o que
se cogita, aqui, é do benefício e, portanto, de um abuso de poder político que
gera benefício - e este benefício e este abuso estão demonstrados nos autos.
De modo que, nesta riedida, o eminente Ministro Tarcisio cita,
no item 170 da judiciosa ementa que trouxe à colação, um precedente no
Recurso Especial Eleitoral n° 1-62, oriundo do Rio Grande do Norte, relatora a
então eminente Ministra deste Tribunal Maria Thereza de Assis Moura, e, no
mesmo sentido, o Recurso Especial n° 736-46, da relatoria do eminente
Ministro Herman Benjamin.
Todos na dimensão Isegundo a qual, inclusive em sede de
Aime, portanto, da ação que se destina a ter como efeito a eventual cassação,
a não exigência da anuência do canddato, mas a comprovação dos benefícios
por ele hauridos. E os benefícios emergem, evidentemente, do resultado do
pleito eleitoral.
E aqui, sim, da consi1eração de um nexo de causalidade que
não é um adentrar nos fatos, mas um nexo de causalidade de antecedente e
consequente com a explosão de recursos humanos que se deu na tão
conhecida Pilão Arcado, por "n" razõs atinentes mais a acordes musicais do
que acordes eleitorais.
De modo que, por
brevemente fazendo essa deci

circunstâncias, Senhora Presidente, e
oral de voto, com todo o respeito às

compreensões em sentido diverso, irclusive ao exercício levado a efeito pelo
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Senhor Vice-Procurador-Geral Eleitd.ral, estou acompanhando às inteiras o
voto do eminente Ministro Relator.
É como voto.

VOTO

O SENHOR MINIS1RO MARCO AURÉLIO: Presidente, é
interessante. Os beneficiários nunca sabem dos atos praticados e que
alcançaram a eleição desses mesmos beneficiários.
O próprio Tribunal admitiu o abuso do poder econômico e o
abuso do poder político, mas concluiu que não teria havido uma prova direta
quanto à aquiescência dos beneficiários.
Se pega esse enfoque, Presidente, não sei o que teremos no
Brasil.
Acompanho o relator.

VOTO

O SENHOR MINiSTRO OG FERNANDES: Senhora
Presidente, eu estou acorde com o Ministro Fachin e com o Ministro Relator,
Tarcisio.

VOTO

O SENHOR MINI

LUIS FELI PE SALOMÃO: Presidente,

eu também cumprimento as susten

que foram feitas e o posicionamento

que adotou o representante do M

) Público - eu já me acostumei às
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suas intervenções sempre ponder:adas na 41 Turma. Sua Excelência
participava comigo de inúmeros e meroráveis julgamentos.
Presidente, pouco me sobrou realmente, porque os pontos
principais o eminente relator e o Ministro Fachin abordaram. E eu fui ao
acórdão, porque a sustentação de que seria um revolvimento de fatos e provas
é uma sustentação que me chamou aatenção.
Eu fui ao acórdão transcrito pelo eminente relator, onde Sua
Excelência destaca, inclusive, que i o acórdão, literalmente, menciona os
relatórios de servidores comissionados e temporários extraídos do sítio
eletrônico do Tribunal de Contas. Em março, informa que o número de
servidores temporários era de 228 e, em junho, o número aumentou 724; em
agosto, perfazia 731, 300% a mais, que elevou a folha de pagamento de 275
mil para 841 mil.
E ainda complementa
E...]
O fato é que, no ano eleitoral, às portas do início do período de
campanha, o prefeito [...] realizou a contratação de.
apropriadamente.
Fica claro I ... l o escopó eleitoral das contratações [...1

E conclui o acórdão:
r

Então, a moldura fática, efetivamente, encontra-se no acórdão.
E, como realçou o Ministro Edson Fchin, a conclusão jurídica que o Tribunal
adotou é de que esses fatos assentàdos não ensejariam a responsabilização
porque demandariam participação, ciência ou anuência dos candidatos eleitos
- como lembrou o Ministro Marco Aurlio, nunca isso é confessado.
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Mas a nossa jurisprudência, a jurisprudência do Tribunal, vem
em sentido contrário, como realçou

d eminente relator, inúmeros precedentes

no sentido de que o benefício, por si só, já é suficiente para a cassação do
registro ou diploma.
De modo que, por esses fundamentos singelos, eu acompanho
os votos que me precederam, Presidnte.

\OTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente):
Senhores Ministros, a mim, sim, no restou nada a acrescentar. Talvez o
resultado da minha pesquisa: me int4ressei em saber qual a população deste
município e vi que tem uma população estimada, em 2018, de 34.486
habitantes, segundo o ste ou sítio da prefeitura. E, pelo último censo, teria um
pouco mais de 32 mil habitantes.
Os fatos são praticamente incontroversos: quinhentos
servidores contratados sem concursopúblico ao longo do primeiro semestre do
ano das eleições, sendo o então prefeito do mesmo partido dos ora recorridos.
Eu fiquei impressionada no início da sustentação oral do
Doutor Humberto quando ele referiu que o juízo de primeiro grau extinguiu o
processo sem resolução do mérito pela inadequação instrumental e que o
Tribunal, julgando-se esclarecido quarto aos fatos, apreciou o mérito, avançou,
apreciou o mérito e julgou improcedénte a AIME, a Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo.
Mas também, enquanto os eminentes colegas proferiam os
votos, eu fui fazer a leitura do acórdão regional e estou acompanhando em
gênero, número e grau o belíssimÓ voto do Ministro Tarcisio, a quem eu
cumprimento, e saudando também a bela sustentação oral tanto da tribuna
como a do Doutor Humberto. Fico com o coração do Doutor Humberto, e não
com a razão que levou a exarar aqueie parecer.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 1-42.2017.6.05.0195/BA. Relator: Ministro Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto. Recorrnte: Raimundo Nonato Dias Santos
(Advogados: Tiago Leal Ayres - OAB: 222191BA e outro). Recorrido: Daltro
Silva Albuquerque Meio (Advogados:' (caro Henrique Pedreira Rocha - OAB:
35644/BA e outros). Recorrido: Manoel Afonso Mangueira (Advogados: Sidney
Sá das Neves - OAB: 33683/DE e outa).
Usaram da palavra, pelo recorrente, Raimundo Nonato Dias
Santos, o Dr. Tiago Leal Ayres e, 'pelo Ministério Público Eleitoral, o Dr.
Humberto Jacques de Medeiros.
Decisão: Preliminarmente, não se admitiu a sustentação oral
pelo Dr. Rogério Anderson em favor dos recorridos, Manoel Afonso Mangueira
e outro, devido à ausência de procuração por eles outorgada ao advogado
substabelecente Edvaldo Nua de 1 Almeida, consoante certificado pela
Secretaria Judiciária. Em prosseguimento, o Tribunal, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional e
julgar procedente a ação de impugnaão de mandato eletivo, com a cassação
dos diplomas de Manoel Afonso Mangueira e Daltro Silva de Albuquerque
Meio, prefeito e vice-prefeito eleitos no Município de Pilão Arcardo/BA no pleito
de 2016, e determinou a comunicação da decisão ao Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia após a publicação do acórdão, para que adote as
providências necessárias à realização de novo pleito majoritário, nos termos do
voto do relator.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros
Edson Fachin, Marco Aurélio, Og Frnandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.
SESSÃO DE 19.11.2019*
)
Sem revisão das notas de julgamento dos Ministros Mrco Aurélio e Luis Felipe Salomão.
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