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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012.
PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA
AOS AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, § 10, DA LEI
9.504/97. PRELIMINARES REJEITADAS. ART. 105-A
DA LEI 9.504/97. APLICABILIDADE ÀS AÇÕES
ELEITORAIS. MÉRITO. PROGRAMA SOCIAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI PRÉVIA. MULTA.
DESPROVIMENTO.
Consoante o art. 301, §§ 10 a 30, do CPC, a coisa
julgada configura-se quando se reproduz ação - assim
entendida como a que possui as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido - já decidida
por sentença transitada em julgado, o que não ocorreu na
espécie, notadamente porque o objeto da presente ação
é distinto do da AIME 10-28/MG.
A interpretação do art. 105-A da Lei 9.504/97
pretendida pelo recorrente - no sentido de que as provas
produzidas em inquérito civil público instaurado pelo
Ministério Público Eleitoral seriam ilícitas - não merece
prosperar, nos termos da diversidade de fundamentos
adotados pelos membros desta Corte Superior, a saber:
2.1. Sem
adentrar
a
questão
atinente
à
constitucionalidade do art. 105-A da Lei 9.504/97,
ressalte-se que i) da leitura do dispositivo ou da
justificativa parlamentar de sua criação não há como se
retirar a conclusão de que são ilícitas as provas colhidas
naquele procedimento; ii) a declaração de ilicitude
somente porque obtidas as provas em inquérito civil
significa blindar da apreciação da Justiça Eleitoral
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condutas em desacordo com a legislação de regência e
impossibilitar o Ministério Público de exercer o seu munus
constitucional; iii) o inquérito civil não se restringe à ação
civil pública, tratando-se de procedimento administrativo
por excelência do Parquet e que pode embasar outras
ações judiciais (Ministros João Otávio de Noronha,
Luciana Lóssio e Dias Toifoli).
2.2. Ao art. 105-A da Lei 9.504/97 deve ser dada
interpretação conforme a Constituição Federal para que
se reconheça, no que tange ao inquérito civil público, a
impossibilidade de sua instauração para apuração apenas
de ilícitos eleitorais, sem prejuízo de: i) ser adotado o
Procedimento Preparatório Eleitoral já previsto pelo
Procurador-Geral da República; ou ii) serem aproveitados
para propositura de ações eleitorais elementos que
estejam contidos em inquéritos civis públicos que tenham
sido devidamente instaurados, para os fins previstos na
Constituição e na Lei 7.347/85 (Ministros Henrique Neves
e Gilmar Mendes).
2.3. O art. 105-A da Lei 9.504/97 é inconstitucional, pois:
i) o art. 127 da CF/88 atribuiu expressamente ao Parquet
a prerrogativa de tutela de defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais individuais
indisponíveis, de modo que a defesa da higidez da
competição eleitoral e dos bens jurídicos salvaguardados
pelo ordenamento jurídico eleitoral se situa no espectro
constitucional de suas atribuições; ii) a restrição do
exercício de funções institucionais pelo Ministério Público
viola o art. 129, III, da CF/88, dispositivo que prevê o
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de
interesses difusos e coletivos; iii) houve evidente abuso
do exercício do poder de legislar ao se afastar, em
matéria eleitoral, os procedimentos da Lei 7.34711985 sob
a justificativa de que estes poderiam vir a prejudicar a
campanha eleitoral e a atuação política de candidatos
(Ministros Luiz Fux e Maria Thereza de Assis Moura).
Inexiste, no caso dos autos, violação aos arts. 275, 1 e
II, do Código Eleitoral, 93, IX, da CF/88 e 165 e 458, II, do
CPC, pois a) a Corte Regional manifestou-se expressa e
fundamentadamente acerca das provas em tese
derivadas do inquérito civil público; b) é indevida inovação
de teses em sede de embargos de declaração; c) não se
admitem os embargos por suposta omissão quanto ao
exame de matéria contida somente no parecer do
Ministério Público.
A doação de manilhas a famílias carentes, sem
previsão do respectivo programa social em lei prévia,
configura a conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei

REspe n° 545-88.2012.6.13.0225/MG

9.504/97, sendo irrelevante o fato de as doações
supostamente atenderem ao comando do art. 23, II e IX,
da CF/88. Manutenção da multa imposta ao recorrente.
5. Recurso especial eleitoral a que se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em desprover o recurso, por fundamentos diversos, nos termos
dos votos individualmente proferidos.
Brasília, 8 de setembro de

MINISTRO JOÃO OTÁVIO

o

RELATOR
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- -

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Senhor Presidente, trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Gilmar
de Paula Lima - prefeito do Município de Santa Cruz do Escalvado/MG reeleito
em 2012 com 58,24% dos votos válidos1 - contra acórdãos proferidos pelo
TRE/MG assim ementados (fis. 1.046-1.050 e 1.098; vol. V - sem destaques
no original):
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BEM, VALOR OU BENEFÍCIO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USO PROMOCIONAL EM FAVOR DE
CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE PROGRAMA SOCIAL. AÇÃO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM
MULTA.
Preliminar de nulidade processual - contaminação da prova
judicial por derivação de prova ilícita (suscitada pelos eleitos).
REJEITADA.
Art. 105-A, Lei n. 9.504/97, que veda a adoção de procedimentos da
Lei da Ação Civil Pública em matéria eleitoral. O inquérito civil não é
previsto apenas na LACP, mas também na Lei Complementar
n. 75/90 e na própria Constituição. A simples circunstância de
instauração de procedimento preparatório pelo MPE, nominado
inquérito, não constitui causa de nulidade processual. Não há
vedação a que o inquérito seja realizado, mas, sim, a que este seja
tomado como substituto da instrução processual, conduzida em [sic]
contraditório, o que não ocorreu na espécie. Preservação da
autonomia funcional do Ministério Público.
Preliminar de intempestividade do segundo recurso (suscitada
pelos eleitos). REJEITADA.
Fora do período eleitoral, a disponibilização de decisôes em mural da
Serventia Eleitoral não produz efeitos legais de intimação. O termo
inicial para a interposição do recurso pelo assistente é o da data na
qual seu advogado foi intimado da sentença. Findando o prazo em
dia que não houve expediente (recesso da Semana Santa), o termo
final se prorroga para o primeiro dia útil seguinte, data na qual
interposto o recurso. Recurso tempestivo.
Preliminar de coisa julgada (suscitada pelos eleitos).
REJEITADA.
Art. 301, §§ 10 a 31do CPC. A ação idêntica é aquela que, ao ser
proposta, repete outra, em curso ou já julgada. O vício é configurado
1

Equivalente a 2.219 votos.
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no momento da propositura da segunda ação e somente nesta pode
ser declarado, independentemente da ordem de julgamento das
ações. Uma ação ajuizada posteriormente é impassível de induzir à
extinção da primeira ação por alegada identidade, que somente pode
viciar a segunda demanda. A preliminar traduz mera tentativa do
recorrente de reexaminar a questão da identidade de ações, já
repelida na segunda demanda proposta, na qual se reconheceu a
diferença de causa de pedir jurídica e do pedido entre a AIME e a
representação por conduta vedada, ainda que sobre os mesmos
fatos. Tal distinção não é mera formalidade, pois a AIME somente se
presta à cassação do mandato e exige a comprovação de prática
grave, enquanto a representação pode ensejar também multa e
destina-se também a punir condutas de menor gravidade.
Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário (suscitada pelo 30 recorrente). REJEITADA.
Ausência da Secretária de Ação Social no polo passivo da ação.
Irrelevância. O agente público apontado como responsável pela
conduta vedada é o próprio Prefeito candidato à reeleição, que teria
se valido da servidora de confiança como longa manus ou,
sucessivamente, incorrido em culpa in vigilando ou in eligendo.
Portanto, essas modalidades de culpa são aptas, em tese, a
configurar a responsabilidade subjetiva do Prefeito.
O êxito dessa empreitada deve ser aferido no mérito e não guarda
relação com a regularidade do polo passivo. O precedente
colacionado pelo recorrente (Acórdão: RO 1696771RR) não se aplica
ao caso, pois, naquele, os candidatos foram indicados apenas como
beneficiários da conduta e não agentes públicos responsáveis por
esta.
10

Agravo Retido (interposto pelos réus). DESPROVIDO.
Deferimento da assistência requerida pela coligação pela qual
concorreu a segunda colocada. Alegação de ausência de interesse
jurídico, tendo em vista que eventual cassação conduzirá à
realização de novas eleições e não à diplomação daquela. Não há
como transportar, para a jurisdição eleitoral, a literalidade de
institutos da processualística civil, pensados para a solução de
conflitos patrimoniais. O interesse jurídico da coligação é decorrência
de sua legitimidade para propor ações destinadas a tutelar a lisura
do pleito, que não é condicionada à demonstração de "proveito"
consubstanciado na diplomação do candidato que lançou.
21 Agravo Retido (interposto pelos réus). DESPROVIDO.
Indeferimento de contradita. Alegação de que a testemunha detém
manifesto interesse no resultado da lide. Art. 405, §30, IV do CPC.
Testemunha é companheira de candidato a Vereador da oposição,
mas também servidora municipal que exercia sua atividade laboral
junto à Administração dos réus, sem que se tenha notícia de
qualquer ato de insubordinação ou repúdio a estes. Ausência de
evidência de comprometimento da idoneidade para depor em juízo.
Exame do mérito conforme ordem de prejudicialidade dos recursos
Mérito - 30 Recurso (interposto pelo Prefeito reeleito).
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Pretensão de reforma da sentença para julgamento de
improcedência dos pedidos ou, sucessivamente, redução da multa.
Doações irregulares de benesses a munícipes, capituladas na
sentença como infração ao inciso IV e ao §10 do art. 73 da Lei das
Eleições.
Distribuição de cestas básicas. Projeto "cesta básica emergencial".
Programa assistencial instituído pela Lei Municipal 785/2009 e
regulamentado pela Resolução 05/2009 do Conselho Municipal de
Assistência Social. Execução contínua ao menos desde 2011.
Excludente de ilicitude caracterizada, nos termos do § 10 do
ad. 73 da Lei das Eleições. Inobservância ocasional da exigência de
apresentação de parecer escrito da assistência social. Irregularidade
formal que escapa à ingerência da Justiça Eleitoral. Prova
testemunhal de que o estado de carência da população beneficiada
era aferido por visitas. Inexistência de prova de desvirtuamento do
programa ou de uso promocional em favor da reeleição do Prefeito.
Conduta vedada integralmente descaracterizada, ante a não
subsunção tanto ao inciso IV quanto ao § 10 do ad. 73 da Lei das
Eleições.
Distribuição de manilhas. Prática corrente das gestões municipais
para atendimento a munícipes de áreas sem saneamento básico.
Ausência de lei autorizativa. O candidato à reeleição não pode se
escusar pelo continuísmo, no ano eleitoral, de prática irregular pela
qual já era responsável, porque tal redunda em conivência com
possível auferição de dividendos eleitorais. Impossibilidade de
reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no § 10 do
ad. 73 da Lei das Eleições. Emissão de pareceres sociais e
formalização de contratos administrativos com fornecedores.
Comprovado atendimento à população carente. Inexistência de
prova de desvirtuamento do programa ou de uso promocional em
favor da reeleição do Prefeito. Conduta vedada parcialmente
caracterizada, ante a subsunção ao § 10 do ad. 73 da Lei das
Eleições.
Movimentação de terras por maquinário da Prefeitura.
Atendimento a proprietários particulares e aproveitamento das terras
para tratamento de lixo. Serviço desprovido de caráter assistencial,
quer pelo tipo de proveito auferido pelos munícipes, quer pela
existência de relevante contrapartida a própria Administração, pois
as terras removidas têm valor pecuniário e destinação útil.
Conclusão pela existência de pactuação informal de relação própria
de um contrato administrativo, no qual o munícipe cedia ao Município
as terras mediante a retirada destas pelo maquinário da Prefeitura. A
irregularidade da pactuação escapa à ingerência da Justiça Eleitoral.
O possível desdobramento na seara eleitoral se daria como desvio
de finalidade, convolando-se o serviço em favor a eleitor em troca de
voto. Impossibilidade de exame sob esse ângulo, que remete ao ad.
41-A da Lei das Eleições, sob pena de inovação em fase recursal.
Conduta vedada integralmente descaracterizada, ante a não
subsunção tanto ao inciso IV quanto ao §10 do ad. 73 da Lei das
Eleições.
4. Dosimetria da pena de multa. A ilicitude eleitoral detectada
restringe-se à inexistência de lei autorizativa da doação de manilha
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Tratando-se de prática corriqueira de administrações municipais
anteriores, não se constata que a prática, ainda que irregular, tenha
repercutido significativamente sobre o pleito. Subsistência de uma
única conduta vedada, de gravidade diminuta. Necessidade de
redução da multa.
Mérito - 11 e 21 recursos (interpostos pelo Ministério Público
Eleitoral e pelo assistente).
Pretensão de reforma da sentença para aplicação da cassação dos
diplomas. A cassação de diploma, medida extrema de reversão do
resultado das urnas, exige a comprovação de profunda lesão ao bem
jurídico tutelado. A inexistência de prévia lei autorizativa para a
doação de manilhas a pessoas carentes não se mostra grave,
quanto menos impactante sobre o pleito, pois o que houve foi mera
continuidade a uma prática habitual de gestões municipais, sem
evidência de direcionamento desta para a contabilização de
dividendos eleitorais.
DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO RECURSOS,
interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pelo assistente.
PROVIMENTO PARCIAL DO TERCEIRO RECURSO, PARA
REDUZIR A MULTA APLICADA AO PREFEITO REELEITO,
GILMAR DE PAULA LIMA A R$10.000,00 (dez mil reais) com base
no art. 73, §41, da Lei n. 9.504/97 dc art. 50, §40 da Resolução TSE
n°23.370, de 14.12.2011.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2012. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. RECURSO DO ELEITO PROVIDO PARCIALMENTE, PARA
REDUZIR A MULTA. RECURSO DO MPE DESPROVIDO.
Alegação de omissões no acórdão. Inocorrência. Preliminar de
nulidade da prova rejeitada fundamentadamente. Enfrentamento, no
mérito, das alegações e teses efetivamente sustentadas ao longo do
processo. Apresentação de tese inovadora nos embargos, com
pretensão de reanálise da prova em cotejo com uma nova versão
dada aos fatos. Impossibilidade. Não há que se falar em omissão no
acórdão sobre ponto que sequer havia sido suscitado anteriormente.
Mera pretensão de rejulgamento, acentuado pela tentativa de
dilatação da controvérsia.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Na origem, o Ministério Público Eleitoral ajuizou representação
em desfavor do recorrente e de Marcelo Piuzana Brum (vice-prefeito eleito)
ante a suposta prática da conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei 9.504/972,
consubstanciada na concessão das seguintes benesses:
2

Art. 73. [omissis]

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por prte
da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá
promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
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doação de sessenta cestas básicas a eleitores pela
Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado/MG em 16.8.2012, por
intermédio da secretária municipal de assistência social, sem a
emissão de parecer prévio pelos assistentes sociais do
Município que atestasse a situação de hipossuficiência dos
contemplados, em contrariedade à lei que regulamenta o
projeto social em questão;
doação de manilhas a pelo menos dois eleitores, sendo a
primeira entrega no início de 2012 e a segunda em 22.8.2012,
novamente sem o parecer prévio dos assistentes sociais;
prestação de serviços gratuitos de retroescavadeira e
transporte de terras pela Prefeitura, em atendimento a
solicitações de inúmeros eleitores, sem previsão legal para a
concessão dessa benesse e sem a comprovação da situação
de carência dos beneficiados.
Em 19.12.2012, a Coligação A Força do Povo - segunda
colocada na eleição - foi admitida como assistente simples do Parquet
(fI. 772; vol. IV).
Em primeiro grau de jurisdição, os pedidos foram julgados
parcialmente procedentes para impor multa no valor de 35.000 UFIRs apenas
a Gilmar de Paula Lima, nos termos do ad. 73, § 40, da Lei 9.504/97,
deixando-se de se aplicar a sanção de cassação dos diplomas em observância
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Foram então interpostos três recursos eleitorais, sendo o
primeiro pelo Ministério Público Eleitoral, o segundo pela Coligação A Força do
Povo e o terceiro por Gilmar de Paula Lima.
O TRE/MG, inicialmente, rejeitou as preliminares arguidas por
Gilmar de Paula Lima, dentre elas a de ilicitude das provas produzidas pelo
Ministério Público Eleitoral em inquérito civil público e as dele derivadas,

3

M. 73. [omissis]

E...]40

1

O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando or 0\
§
caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
}
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suscitada com fundamento no art. 105-A da Lei 9.504/97. No ponto, a Corte
- --

Regional assentou que "a simples circunstância de instauração de
procedimento preparatório pelo MPE, nominado inquérito, não constitui causa
de nulidade processual", concluindo que "não há vedação a que o inquérito
seja realizado, mas, sim, a que este seja tomado como substituto da instrução
processual, conduzida sem contraditório, o que não ocorreu na espécie"
(fi. 1.061; vol. V).
No mérito, consignou a licitude da doação de cestas básicas e
da prestação de serviços de retroescavadeira e transporte de terras, nos
termos da exceção contida no art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, mantendo a
condenação somente quanto à doação de manilhas.
Consequentemente, deu parcial provimento ao recurso eleitoral
de Gilmar de Paula Lima para reduzir a multa de 35.000 para 10.000 UFIRs e
negou provimento aos demais recursos.
Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão
foram rejeitados.
Na sequência, Gilmar de Paula Lima interpôs o presente
recurso especial eleitoral, no qual apontou (fls. 1.110-1.149; vol. VI):
a) violação aos arts. 275, 1 e II, do Código Eleitoral5, 93, IX, da
CF188 e 165 e 458, II, do CPC, porquanto o TRE/MG não se
manifestara acerca das seguintes questões:
todas as testemunhas arroladas na inicial haviam sido
previamente inquiridas pelo Ministério Público Eleitoral
nos autos do inquérito civil público;
ao contrário do que assentado no primeiro acórdão,
havia expressa previsão legal e orçamentária para a
doação das manilhas (Leis 721/2007 e 885/2011,

Art. 105-A. Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei n° 7.347, de 24 d
de 1985.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração:
1 - quando há no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição;
11 - quando for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o Tribunal.
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respectivamente), circunstância devidamente levantada
no recurso eleitoral;
iii) mencionou-se, no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, que as manilhas doadas relacionavam-se "à
competência constitucional concorrente do Município de
melhorias das condições habitacionais e de saneamento
básico, nos termos do artigo 23, IX, da Constituição
Federal" (fi. 1.121), o que por si só afasta o ilícito;
dissídio jurisprudencial e violação ao art. 105-A da
Lei 9.504/97 ante a impossibilidade de o Parquet instaurar, no
âmbito eleitoral, inquérito civil público. Nesse contexto,
mencionou a iurisprudêncja adotada pelo Tribunal
Superior Eleitoral a partir do julgamento do RO 4746-42!AM
e apontou a consequente nulidade de toda a prova derivada,
notadamente os depoimentos colhidos em juízo, visto que as
mesmas testemunhas já haviam sido inquiridas no inquérito
civil;
divergência jurisprudencial e ofensa aos arts. 267, V, e 301,
§§ 10 e 2°, do CPC ante a configuração da coisa julgada, pois
os mesmos fatos discutidos no presente processo já haviam
sido apreciados na AIME 10-28/MG, com sentença de
improcedência transitada em julgado em 31.3.2013;
dissídio e contrariedade ao art. 73, § 10, da Lei 9.504/97,
porquanto a doação de manilhas é prática recorrente no
Município de Santa Cruz do Escalvado/MG desde
administrações anteriores e consiste em política pública de
melhoria do saneamento básico (art. 23, II e IX, da CF/886).
Desse modo, e adotando-se interpretação teleológica, é de se
concluir que o § 10 do art. 73 objetiva coibir somente a doação
6

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

E...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

E ... ]

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico; [ ... ]
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de bens, valores e benefícios que fujam à normalidade de
--

programas sociais e que não sejam ligados a nenhum serviço
público típico, o que não ocorreu na espécie.
O recurso especial eleitoral foi admitido pela Presidência do
TRE/MG (fls. 1.266-1.267; vol. VI).
O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões,
sustentou (fls. 1.269-1.273; vol. VI):
inexiste violação aos arts. 275, 1 e II, do Código Eleitoral,
93, IX, da CF/88 e 165 e 458, II, do CPC, tendo em vista que
todas as questões necessárias à solução da controvérsia
foram examinadas pelo TRE/MG, ressaltando em particular
que "os atos normativos apontados pelo embargante não foram
objeto de seu recurso" (fl. 1.271);
a possibilidade de instauração de inquérito civil público pelo
Parquet no âmbito eleitoral encontra-se albergada pela
LC 75/93;
não há, na presente hipótese, coisa julgada em relação à
AIME 10-281MG;
o recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico
visando comprovar a efetiva existência de dissídio
jurisprudencial quanto ao tipo do art. 73 da Lei 9.504/97 no
caso dos autos, motivo pelo qual o acórdão regional deve ser
mantido por seus próprios fundamentos.
A Coligação A Força do Povo, a despeito de devidamente
intimada, não apresentou contrarrazões, (certidão de fl. 1.274; vol. VI).
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso especial eleitoral (fls. 1.2751.283).
É o relatório.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
(relator): Senhor Presidente, examino, separadamente e por ordem de
prejudicialidade, as questões suscitadas no recurso especial eleitoral de Gilmar
de Paula Lima.
I. Da violação à coisa julgada.
Segundo o recorrente, o trânsito em julgado da sentença de
improcedência proferida na AIME 10-28/MG, que em tese trata dos mesmos
fatos discutidos na presente representação, teria formado coisa julgada
material, nos termos do art. 301, § 30, do CPC, segundo o qual "[ ... ] há coisa
julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não
caiba recurso".
Todavia, o mencionado dispositivo deve ser interpretado
conjuntamente com os §§ 10 e 20 do art. 301, os quais dispõem:
Art. 301. [omissis]
E...]
§ 11 Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 21 Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas oartes.
a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
(sem destaque no original).
Ora, considerando que a AIME 10-28/MG foi ajuizada
posteriormente à representação sob julgamento, não há falar em coisa
julgada na espécie.
Ademais, ainda que superado esse óbice, é incontroverso que
o objeto das ações é distinto: a AIME 10-28/MG foi proposta com
fundamento em abuso do poder econômico e nela afigura-se possível
somente a desconstituição dos diplomas, ao passo que a representação em
comento foi ajuizada com base em conduta vedada aos agentes públicos e
pedido de aplicação de multa e de cassação dos diplomas.
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Impõe-se, nesses termos, a rejeição da preliminar.
II. Da violação ao art. 105-A da Lei 9.504/97.
O recorrente aponta dissídio jurisprudencial e violação ao
art. 105-A da Lei 9.504/97 por entender que o Ministério Público Eleitoral não
pode instaurar inquérito civil público visando apurar a prática de ilícitos na
seara eleitoral, motivo pelo qual as provas nele colhidas — assim como as
demais posteriormente produzidas — seriam ilícitas.
O mencionado dispositivo, incluído pela Lei 12.034/2009,
estabelece que "em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos
previstos na Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985".
Para argumentar a imprestabilidade dos elementos colhidos
pelo Parquet, o recorrente propõe o seguinte silogismo:
premissa a: a regra do artigo 105-A da Lei das Eleições proibe
a utilização de todo e qualquer procedimento ou instrumento
constante na Lei da Ação Civil Pública nas ações eleitorais;
premissa

b:

o inquérito civil público é um dos

instrumentos/procedimentos previstos na Lei da Ação Civil
Pública;
conclusão: logo, qualquer elemento que conste em inquérito
civil não pode ser utilizado em ação eleitoral.
A redação do dispositivo não é um primor técnico. E mesmo
passando ao larg07 da discussão acerca da constitucionalidade do citado
É que para a análise da proposta interpretativa do recorrente é desnecessária a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo, bastando que se justifique a ilegalidade da proposição, como consta no
corpo do voto.
Em todo o caso e apenas para argumentar, a fórmula interpretativa afirmada pelo recorrente afigura.me
inconstitucional, por diversas razões, que passo a aqui expor para não alongar demais o voto:
O art. 127 da Constituição da República Federativa do Brasil atribui ao Ministério Público a incumbência de
defesa do regime democrático na ordem jurídica nacional. E a mesma Carta Política adota a democracia
participativa quando no art. 10 , parágrafo único, assim dispõe: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição".
Assim, o Ministério Público, quando exerce suas atribuições no âmbito eleitoral, defende o regime democrático
como cláusula pétrea e, portanto, como bem enfatizou Sua Excelência, o Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Carlos Ayres Britto, in littens (grifos nossos):
As cláusulas pétreas da Constituição não são conservadoras, mas impeditivas do retrocesso.
São a salvaguarda da vanguarda constitucional. (...) A democracia é o mais pétreo dos valor. E
quem é o supremo garantidor e o fiador da democracia? O Ministério Público. Isto está dito chim7
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todas as letras no art. 127 da Constituição. Se o MP foi erigido à condição de garantidor da
democracia, o garantidor é tão pétreo quanto ela. Não se pode fragilizar, desnaturar uma
cláusula pétrea. O MP pode ser objeto de emenda constitucional? Pode. Desde que para reforçar,
encorpar, adensar as suas prerrogativas, as suas destinações e funções constitucionais ( ... ) (Revista
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro n° 20, p. 476-7, julho a dezembro de 2004).
Com a devida vênia dos que pensam de forma diversa, dai já exsurge a conclusão da impossibilidade de uma
lei ordinária retirar competência da maior importância, no plano prático da divisão de tarefas do Estado
Democrático de Direito e constitucionalmente atribuida ao Ministério Público, como pretendem os
recorrentes no caso dos autos da maneira como propõem seja interpretado o art, 105-A da Lei 9.504/97.
Outra, aliás, não é a conclusão de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves (in Crimes Eleitorais e Processo Penal
Eleitoral. São Paulo: Atlas, 2012, p. 149-1 51) sobre o ponto:
"( ... ) a Constituição Federal instituiu o Ministério Público como instituição permanente, essencial á
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponiveis, art. 127. Diante dessa redação não há como
exclui-lo da tarefa de zelar pela lisura e legitimidade do processo eleitoral, momento essencial de
conformação do regime democrático e que traz, imanente, poderoso interesse social. Como os crimes
eleitorais afetam justamente àquelas lisura e legitimidade, é inafastável a atuação do parquet na sua
persecução. E é por essa razão que, de forma até exagerada, todos os crimes eleitorais são de
ação penal pública, CE, art. 355, mesmo crimes eleitorais contra a honra".
Como bem lembrado por Gonçalves (supra), o Ministério Público é o único titular da ação penal pública; e
na seara eleitoral, todas as ações penais são públicas. Isso dá a dimensão do quanto seria paradoxal e
assistemático prever, de um lado, no âmbito penal, a titularidade exclusiva do MP e, de outro, no penal
eleitoral, restringir-se, de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, sua possibilidade de atuação,
sobretudo quando - repise-se - a instituição foi erigida à guardiâ do regime democrático.
Sobre isso, Marcos Ramayana (In Direito Eleitoral, 110 Ed, ver. amp. e atual. Rio de Janeiro, Impetus, 2010.
p. 154 ss op. Cit. P. 154) faz as seguintes ponderações:
"A função do Ministério Público é ser o guardião do processo democrático defendendo a
cidadania como interesse substancialmente nacional. No desiderato desta missão institucional,
agem os seus membros imbuidos do Jus publicium, como já observava o renomado António Cláudio
da Costa Machado em seus comentários à intervenção do Ministério Público no processo civil
Brasileiro. Como eficaz instrumento de coesão social, deve o órgão ministerial funcionar de forma
suprapartidária. A natureza processual interventiva do Ministério Público no processo eleitoral é
atinente à tutela de indisponibilidade impregnada de todos os consectários legais da
capacidade ativa e passiva dos cidadãos. Trata-se de lide pública e envolta na exclusiva guarda
da higidez das eleições".
Ainda, a se entender que o artigo em questão restringe o poder-dever de ação do Ministério Público há
clara ofensa à garantia de vedação de acesso ao Judiciário (art. 50, XXXV, CF). Essa garantia
constitucional serve justamente para limitar a possibilidade de o legislador, enquanto destinatário da norma,
indevidamente restringir o acesso às vias judiciais.
Não à toa, assim, a constitucionalidade deste artigo estar sendo questionada perante o Supremo Tribunal
Federal, por meio de ADIN, com Relatoria atribuída ao Ministro Luiz Fux.
Mas para não extirpá-lo do universo jurídico (pela declaração de inconstitucionalidade) parece haver uma
possibilidade hermenêutica, que consiste em reconhecer que a redação do art. 105-A da Lei das Eleições
expressa a preponderância das ações e procedimentos eleitorais específicos em relação à ação civil
pública.
Essa interpretação, embora aparentemente inútil, encontraria justificativa na discussão acerca da natureza
jurídica das ações eleitorais: se seriam verdadeiras ações coletivas lato sensu ou não e na consequente
aplicação de seu microssitema (LACP, CDC) às ações eleitorais.
A propósito do tema, transcrevo parte do esclarecedor artigo "As ações eleitorais e os mecanismos
processuais corre/atos: aplicação subsidiária do CPC ou do CDC dc LACPT (JORGE, Flávio Cheim e
SANTOS, Ludgero F. Liberato dos. ln Revista brasileira de Direito Eleitoral — RBDE — Belo Horizonte, ano 4,
no 6, p. 63-81, jan/jun 2012): (grifos nossos)
( ... ) 3 O direito eleitoral no Estado Democrático de Direito: o direito ao devido processo eleitoral
como direito coletivo 9...)
Vê-se, assim, que, ano após ano, a jurisprudência vagarosamente vai reconhecendo a natureza
difusa do direito a "devido processo eleitoral", como também a presença dos requisitos
necessários para se considerar a ação eleitoral como verdadeira ação coletiva. Apesar desses
julgados, infelizmente, poucos autores têm se preocupado" com o tema. Com efeito, sendo o
objeto da ação eleitoral de natureza coletiva, há que se aventar sobre a aplicação subsidiária às
disposições legais existentes, o microssistema processual coletivo, para resolver questões tais
como a reunião de processos, a desistência da ação com a retomada por outro legitimado, a
litispendência e a existência de coisa julgada - institutos esses que não encontram
regramento nas leis eleitorais. Veja-se que, sem se socorrer ao direito processual coletivo para
explicar a legitimação ativa das ações eleitorais, torna-se iniustificável a ausência de legitimação do
eleitor, participante do processo eleitoral, para o maneio destas. A não aplicação de algumas técnicas
entre direito material e o instrumental colocado à disposição de sua proteção. Essa aplicaI
entretanto, não pode ser feita sem um aprofundamento teórico, sem debates que permitam
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visualizar quais seriam os limites dessa possibilidade, uma vez que a integral aplicação do
microssistema processual coletivo formado pelas leis n° 7.437/86 e n° 8.078190, pode ser
incompatível com a celeridade que se exige da Justiça Eleitoral, como ocorreu com a própria
aplicação do CPC à Ação de Impugnação de Mandato Eletivo." Falta, portanto, segurança jurídica.
Talvez por essa ausência de cuidado, após os precedentes citados, que aplicaram o
microssistema processual coletivo ás demandas eleitorais, veio a lume a Lei n° 12.034/09, que
inseriu o art. 105-A na Lei das Eleições, para afirmar que "Em matéria eleitoral, não são
aplicáveis os procedimentos previstos na Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985". Ou seja, vedou
o legislador a aplicação dos procedimentos previstos na lei da Ação Civil Pública (LACP), um
dos pilares do microssistema processual coletivo, criando a dúvida: teria a lei vedado somente
os procedimentos da LACP? Teria vedado a utilização dos institutos processuais coletivos
(coisa julgada, litispendéncia, etc.)? Teria vedado ambos? Tal vedação é constitucional?
Com efeito, nesse contexto de ideias, a previsão de preferência dos procedimentos específicos (em face da
ACP) seria cabível diante do principio da tipicidade. Isso porque, como dito, as ações eleitorais são
assemelhadas - sob o aspecto do âmbito de atuação administrativo e judicial do MP e dos bens (interesses
individuais e coletivos) que podem ser por ela tutelados - à ação civil pública.
De outro lado, havendo especificidades de uma em relação à outra, quer me parecer que a redação do artigo
105-A, ao se referir a "procedimentos" pretende tratar dos institutos processuais da ACP que são, por
natureza, inextensíveis às ações eleitorais, sem excluir ou restringir a possibilidade de atuação do Ministério
Público.
Compartilha dessa compreensão o Professor Marcos Ramayana (op. Cit):
"A Lei n° 12.034/09 introduziu o art. 105-A na Lei das Eleições com o seguinte texto: 'Em matéria
eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985'.
Convém ressaltar que nada impede que o Ministério Público na função eleitoral, v.g. o promotor
eleitoral, possa instaurar no âmbito de suas atribuições, peças de informação que se assemelhem ao
inquérito civil público tratado na Lei no 7.347/85, objetivando uma atividade instrumental probatória, até
porque outras normas amparam a atuação da instituição, tais como: art. 129, III, da Constituição
Federal, art. 60 da Lei Complementar n° 75/93 e art. 26, 1, da Lei n° 8.625/93).
Na atividade investigatória da propaganda política eleitoral irregular, abusiva ou captativa, não se pode
negar a atuação institucional que prima pela preservação da normalidade e legitimidade das eleições,
art. 127 da Constituição Federal.
O interesse público das eleições sobreleva-se ao acordo privado e qualifica o Ministério Público
'Eleitoral' nessa atividade persecutória, até porque em alguns casos pode se vislumbrar crimes
eleitorais correlacionados aos abusos e desvios do poder econômico ou político.
Por exemplo, a compra e venda de votos, além de ensejar análise do art. 41-A da Lei n° 9.504/97
poderá demandar o oferecimento da ação penal em relação ao tipo do art. 299 do Código Eleitoral.
Como se depreende, o procedimento do inquérito civil eleitoral ou peças de informação não se
encontra vedado pelo art. 105-A, pois se trata de medida administrativa informal, facultativa e restrita
ao órgão do Ministério Público.
Independentemente das peças de informação, o Ministério Público poderá propor as ações eleitorais,
inclusive, a ação de impugnação ao mandato eletivo. As peças coligidas servem para reforçar a
proteção da tutela jurisdicional eleitoral na defesa do regime democrático.(...)
E conclui:
A menção referente a não aplicação dos procedimentos da Lei de Ação Civil Pública em matéria
eleitoral significa que não podem valer as regras da própria lei quanto ao rito processual,
legitimados ativos e passivos, formação de litisconsórcio, efeitos da coisa julgada e temas
ligados aos atos sucessivos e contínuos da lei da ação civil pública.
Como se vê de todo o exposto, não há outra leitura constitucional do dispositivo em análise.
Em igual sentido a opinião da doutrina. Para finalizar com a ilustração dessa afirmativa, trago à colação as
conclusões dos professores Flávio Cheim Jorge e Liberato Ludgero (op. Cit.):
"A doutrina tem se divido entre aqueles que entendem que a proibição é abrangente, englobando todos
os institutos (nota) e aqueles que a interpretam de acordo com a justificativa parlamentar para a
criação da vedação legal. Com efeito, o deputado Bonifácio Andrada, autor da proposta do
art. 105 da Lei n" 12.034/09, fazia menção a situação específica na qual a instauração do
inquérito civil público, em campanhas eleitorais, traz sérios prejuízos à imagem dos
candidatos. Dentro desse cenário, é até mesmo de duvidosa constitucional idade a vedação ao
manejo do inquérito civil público, na medida em que pode inviabilizar a própria ação civil
pública e, assim, tolher uma das atribuições constitucionais do Ministério Público, já que uma
conduta praticada durante o processo eleitoral pode ser combatida não somente com as ações
eleitorais típicas, mas também com outros instrumentos, tal como a ação de improbidade
administrativa, ação popular ou ação civil pública. A escolha de um ou mais instrumentos,
nesse caso, é feita tendo-se em vista fatores como celeridade (maior nas demandas eleitorais)
ou dilação probatória (maior nas demais) ou ainda com o resultado que se deseja obter
(cassação do registro de candidatura, decretação de inelegibilidade, suspensão dos direitos
políticos, ressarcimento dos danos ou pagamento de multa). Se um mesmo ato pode dar azo à
utilização de mais de uma ferramenta processual, vedar a utilização do inquérito civil públtco é
impedir, pela via reflexa, o manejo de todas as outras ações e, assim, impedir a atuaçã4o
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dispositivo, atualmente submetida ao Supremo Tribunal Federal por meio de
ADIN e cuja sorte depende, sobretudo, da extensão interpretativa que se dê ao
citado artigo, é certo que a referida redação não permite a extensão
interpretativa que os recorrentes pretendem lhe emprestar. Vejamos:
Em primeiro lugar, basta a simples interpretação literal da
regra em análise para se verificar a impropriedade do silogismo proposto
pelo recorrente.
Da previsão de que "em matéria eleitoral não são
aplicáveis os procedimentos previstos na Lei n.° 7.347, de 24 de julho de
1985" não é possível retirar a leitura de que "são ilícitas nas ações
eleitorais as provas oriundas de inquérito civil público".
Melhor sorte não socorre o recorrente ao se buscar a
interpretação histórica por meio da investigação das razões que deram causa à
inclusão desse dispositivo na Lei das Eleições.
Com efeito, na justificativa da Emenda de Plenário 57, de
autoria do deputado Bonifácio Andrada8, não há qualquer menção ao efeito de
serem ilícitas provas eventualmente obtidas em procedimentos administrativos
instaurados pelo Ministério Público. Ao contrário: a justificativa é tão confusa
que só permite a conclusão de que, salvo melhor juízo, se pretendia apenas
tentar obstar as atividades do Parquet por acreditar que investigações por esse
instauradas atrapalham a campanha eleitoral dos candidatos. Veja-se:
O processo eleitoral é específico e precisa ser devidamente
regulamentado e não pode ser alterado na prática do dia a dia, quer
por parte do Juiz Eleitoral, quer por parte do Membro do Ministério
Público. São comuns ocorrências em que o Ministério Público
instala sindicâncias seguindo os procedimentos que se fsicj
prevê a Lei da Ação Civil Pública ou certos tipos de inquéritos
que na realidade representam providências ilegais e com graves
repercussões no processo político eleitoral, mesmo que estes
inquéritos não resultem em apuração de qualquer infração. Só o fato
de se instalar uma sindicância contra um candidato já constitui

Parquef, esvaziando sua competência atribuida pela Carta Constitucional de 1988. A
inconstitucionalidade é manifesta".
Traçando um histórico legislativo das proposições que resultaram na Lei 12.034/2009, vemos que a questão foi
pouco abordada e parece que também pouco debatida: o atual 105-A sequer constava do projeto original, nias
decorreu de emenda de autoria do Deputado Bonifácio Andrada (Emenda de Plenário no 57, da Câmara os
Deputados).
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uma providência fsicj que atingi fsicJ de uma forma muito
expressiva sua campanha eleitoral.

-

(sem destaques no original).
Assim, a proposta de se reputarem ilícitas as provas
apenas porque surgiram em investigação procedida em inauérito civil
público significa, no plano pragmático, blindar da apreciação desta
Justiça Especializada as condutas em desacordo com a legislação
eleitoral, além de impossibilitar o Ministério Público de exercer seu
munus constitucional9 .
Em outras palavras, tachar de ilícita a prova utilizada para o
ajuizamento da representação (como quer o recorrente), porque ela surgiu em
inquérito civil, é desvirtuar, também, o sistema de ilicitude de provas e,
consequentemente, as regras de sua exclusão.
Essa exegese, além de contrária à matéria sob o ponto de
vista constitucional10, também encontra óbice na natureza jurídica da prova
ilícita.
Nesse sentido, é incontroverso que o nosso sistema probatório
relaciona a ilicitude da prova com sua produção em desacordo com as
garantias de liberdade contra o Estado (regras da inviolabilidade domiciliar, do
respeito à garantia de intimidade e privacidade, etc.) e, portanto, sua
configuração está atrelada à sua obtenção em desrespeito aos direitos
fundamentais de segunda geração, inclusive em sua eficácia horizontal.
Assim, nesse contexto, não há como imputar ilicitude a uma
prova apenas porque obtida em sua origem em procedimento instaurado pelo
Ministério Público Eleitoral; não há como reclamar, em investigações
preliminares, administrativas ou anteriores à propositura de ação judicial, as
garantias correlatas ao contraditório e à ampla defesa. Essa temática está
pacificada na jurisprudência das cortes superiores, desmerecendo o tópico
maiores considerações.

Sobre este tópico, há longa digressão, em nota de rodapé n° 7.
10

Idem: sobre o tópico da inconstitucionalidade da interpretação proposta (além da ilegalidade), vide nota
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Por esses fundamentos, perfeita a conclusão do Tribunal a quo
no sentido de que os elementos colhidos nos autos de inquérito civil não
devem ser desprezados por ilicitude, pois, no caso, não houve desrespeito a
direitos e garantias fundamentais.
Por fim, a incorreção do raciocínio proposto pelo recorrente
ainda se assenta em outra razão: o procedimento consistente no multicitado
inquérito civil não se restringe à ação civil pública. Esse instrumento não é
preparatório exclusivo da ação civil pública, mas sim procedimento
administrativo por excelência do Ministério Público e pode servir para embasar
outras ações judiciais além da ação civil pública.
Em outras palavras, não estando o inquérito civil público
contido na ação civil pública, não se sustenta o silogismo proposto pelo
recorrente de que se ação civil pública é vedada na seara eleitoral, por
decorrência o inquérito civil também o seria.
A propósito, correta a conclusão do TRE/MG a respeito da
matéria (fls. 1.059-1.061; vol. V):
A alegação de nulidade ampara-se na concatenação das
seguintes asserções: a) basta a semelhança do caso vertente com
o RO n° 4746-42, julgado pelo TSE, para que "incida" a orientação
fixada nesse último; b) o art. 105-A da Lei das Eleições veda o
manejo de inquérito civil para fins de coleta de elementos relativos a
ilícitos eleitorais de natureza não penal; c) o inquérito civil eleitoral
instaurado pelo autor é prova ilícita; d) a ilicitude do inquérito
contamina todas as provas que dele derivam; e) as provas judiciais
produzidas no feito presente são provas derivadas do inquérito; f) a
declaração de nulidade de todas as provas deve conduzir à extinção
do processo sem resolução do mérito.
[..
[ ... ] não extraio da redação do art. 105-A da Lei das Eleições a
proibição à realização de inquérito pelo PJIPE com vistas a
preparar a propositura de ação eleitoral. [ ... ] Com a devida vênia,
a interpretação defendida pelos eleitos é literal - se o inquérito
está na Lei n° 7.347/85, logo, não se aplica em matéria eleitoral e por isso pode ser elidida ante a mera constatação de que o
inquérito civil está previsto em outra lei, a saber, a Lei
Complementar n° 75/93 (art. 60, VII).
Passo com isso à terceira asserção, e afirmo ser injustificável que
a forma de inquérito seja tomada para estabelecer a ilicitude da
prova. E, desse modo, seria de indagar: é ilícito que o Ministério
Público Eleitoral adote procedimento preparatório cara colhe'-
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indícios de infrações eleitorais? Parece-se um contrassenso
responder positivamente a essa indagação. A uma, porque se
estaria a cercear a autonomia da instituição para desempenhar
suas funções institucionais, que têm sede constitucional. A
duas, porque se estaria a incentivar a propositura de ações
eleitorais sem subsídios mínimos, inclusive estimulando o
denuncismo por parte de terceiros, contra o que não se poderia
resguardar o MPE.
[...
Em suma, concluo que a simples circunstância de instauração
de procedimento preparatório pelo MPE, nominado inquérito,
não constitui causa de nulidade processual. Não há vedação a
que o inquérito seja realizado mas, sim, a que este seja tomado
como substituto da instrução processual, conduzida em
contraditório, o que não ocorreu na espécie.
(sem destaques no original).
Desse modo, considerando que na espécie não houve afronta
ao art. 105-A da Lei das Eleições, rejeito a preliminar de ilicitude da prova
que embasou a representação.
III. Da violação aos arts. 275, l e II, do Código Eleitoral , 93,
IX, da

CF188 e 165 e 458, II, do CPC.
Os vícios apontados não se mostram presentes.
Em primeiro lugar, a Corte Regional manifestou-se expressa e

fundamentadamente acerca das provas em tese derivadas do inquérito civil
público instaurado pelo Ministério Público Eleitoral, conforme se observa da
seguinte passagem contida no acórdão proferido nos embargos de declaração
(fls. 1.110-1.111; vol. V):
Primeiramente, no que concerne à preliminar de nulidade da prova,
tem-se, no acórdão, atenta e pormenorizada análise de todas as
asserções trazidas pelo recorrente para amparar a preliminar. O
acórdão foi muito além do que seria necessário, ante o cuidado
de não apenas apresentar o fundamento suficiente para a
rejeição da preliminar - a saber: que, no caso concreto, sequer
existe prova "derivada" do inquérito - como, também, de
esgotar a discussão teórica em torno da licitude do inquérito.
Especificamente, é claríssima a rejeição, no acórdão, da tese do
ora embargante quanto à contaminação da oitiva de
testemunhas em Juízo, como se lê do seguinte trecho:
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A derivação, contudo, somente se configura quando
determinada prova (que se reputa originariamente ilícita) é
conditio sine qua non para a produção da prova subsequente.
Novamente, cabe formular uma indagação: a oitiva de
testemunhas em juízo deriva da coleta de depoimento pelo
MPE? Certamente que não. A prova testemunhal decorre
de requerimento da parte, na peça judicial.
Em verdade, a alegada omissão busca forçar o reconhecimento de
um dissídio jurisprudencial que foi expressamente afastado no
julgamento [ ... ].
(sem destaques no original).
As omissão e falta de fundamentação apontadas pelo
recorrente revelam, na verdade, o mero inconformismo com o julgamento que
lhe foi desfavorável, pois todas as questões relativas à licitude do inquérito civil
público e às provas que dele seriam derivadas foram efetivamente apreciadas
pelo TRE/MG.
De outra parte, no tocante à suposta previsão legal e
orçamentária para a doação das manilhas, o TRE/MG deixou de conhecer
essa questão por se tratar de tese apresentada somente nos embargos de
declaração. Confira-se (fis. 1.101-1.103):
Asqunda omissão suscitada diz respeito à aleaacão de aue
havia, ao contrário do que fixado no acórdão, prova de que as
manilhas foram doadas com amparo em programa social
instituído por lei e em execucão orcamentária reaular.
Pois bem, reclama o embargante, nesse ponto, o revolvimento da
prova, para sua revaloração, o que, por si só, é providência
absolutamente estranha aos embargos. A inadequada apreciação da
prova é afeta ao error in julgamento, somente podendo ser suscitada
frente à instância revisional.
Mas a pretensão é ainda mais discrepante do objeto dos
embargos porque, em momento algum ao longo da instrução, o
ora embargante sustentou a tese de que a doação de manilhas
foi efetuada dentre de programa social instituído em lei e em
execução orçamentária regular, como agora argumenta.
Como bem sintetiza o d. Procurador Regional Eleitoral, "os atos
normativos apontados pelo embargante não foram objeto do
seu recurso, sendo impossível falar em omissão no acórdão
sobre ponto que sequer havia sido suscitado anteriormente".
Vai-se além: o teor da peça de defesa - que é o parâmetro para
fixar o alcance da controvérsia - parte da premissa da
informalidade da doação de manilhas, tratando-a por "política
social" e não por programa regular, ao que se seque a alegação
de que o atendimento a necessidades da população e a
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continuidade da prestação devem eximir a ilicitude da prática.
Lê-se da contestação (fls. 69/72):
--

-

[...] a própria anterioridade do fato em relação ao período
eleitoral, aliado ao reconhecimento por parte do autor de que 'a
doação de manilhas em Sta. Cruz assumiu um status velado
de programa social', sendo certo que apenas 'família carentes'
foram contempladas (fls. 10), bem como a ausência de
qualquer conotação eleitoral ou pedido de voto, afastam a
ocorrência de ilícito eleitoral.
E ... ]
De fato, as cópias dos contratos de fornecimento (fls. 278/330
da ação cautelar), bem como das ordens de pagamento e das
notas fiscais do período (fls. 164/172, 181/277 e 331/392 da
cautelar e documentos inclusos), revelam que o Município, ao
menos desde o ano de 2007, já vinha com a mesma política
social, sendo que o número de manilhas e de tubos de
concreto adquiridos não sofreu aumento nos últimos anos.
Por isso, escorreita a pertinente observação do d. PRE quanto ao
conceito de omissão sanável por embargos como "ponto sobre o
qual deveria se pronunciar o Tribunal". Certamente, não deveria o
Tribunal se pronunciar sobre uma versão dos fatos que sequer foi
apresentada pelos próprios réus.
(sem destaques no original).
Com efeito, a conclusão da Corte Regional não merece
reparos. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é indevida
inovação de teses em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:
ED-AgR-Al 148-52/RJ, de minha relatoria, DJe de 4.2.2014; ED-AgR-REspe
37-40/CE, ReI. Min. NancyAndrighi, DJe de 16.4.2012; ED-AgR-Al 108-60/1VIG,
ReI. Mm. Aldir Passarinho Junior, DJe de 11.2.2011.
Ainda a esse respeito, é dever da parte impugnar e
fundamentar em seu recurso detalhadamente as matérias que entende lhe
serem favoráveis no intuito de demonstrar o equívoco da conclusão do órgão a
quo. Consequentemente, não se desincumbe desse ônus a parte ao fazer
alegações genéricas sobre a licitude da conduta ou do seu enquadramento
legal.
Por fim, não se admite a oposição de embargos declaratórios
sob o fundamento de omissão quanto ao exame de matéria contida somente
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no parecer do Ministério Público, a teor da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL.
RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
[...
3. O parecer trazido pelo Parguet, na condição de custos leqis,
é meramente opinativo, não importando em omissão eventual
não enfrentamento de algum ponto que, porventura, ali tenha
sido suscitado. [ ... ]
(TSE, ED-REspe 3423345-12/AM, Rei. Mm. Gilson Dipp, DJe
de 8.8.2011) (sem destaque no original).
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÉNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES. PARECER MINISTERIAL. DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO.
[ ... ]
2. Inexiste omissão no iuiaado auanto a matéria aleciada aøenas
em parecer ministerial, pois o parecer do Ministério Público,
quando atua como fiscal da lei, é um ato meramente oDinativo.
sem efeito vinculante. Precedentes. [ ... ]
(STJ, EDcI-EDcl-AgRg-REsp 1 .298.728/RJ, Rei. Min. Humberto
Martins, 2a Turma, DJe de 3.9.2012) (sem destaque no original).
Diante dessas considerações, inexiste omissão ou falta de
fundamentação nos acórdãos regionais e, portanto, rejeito a preliminar.
IV. Do mérito.
Consoante o ad. 73, § 10, da Lei 9.504/97, é vedado à
administração pública e a seus respectivos agentes, no ano da eleição,
distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios, exceto nas hipóteses de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
Eis a redação do dispositivo em comento:
Ad. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
E...]
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§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
administração pública, exceto nos casos de calamidade pública,
de estado de emergência ou de programas sociais autorizados
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior,
casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
(sem destaque no original).
A partir da moldura fática contida no acórdão recorrido, é
incontroverso que a doação de manilhas decorreu de programa social
não instituído em lei prévia, motivo pelo qual a Corte Regional manteve a
multa imposta ao recorrente. Extrai-se do primeiro acórdão (fis. 1.072-1.073;
vol. V):
2. Doação de manilhas
A instrução probatória evidenciou que a Administração
Municipal, em continuidade de prática adotada em anos e
gestões anteriores, doou manilhas a diversos cidadãos em
situação de carência. As manilhas eram instaladas como paliativo
para evitar que a água utilizada pelos moradores se misturasse com
a água barrenta trazida pelas chuvas.

No entanto, observadas as premissas já traçadas na análise da
doação de cestas básicas, é patente que inexiste programa social
autorizado em lei que confira respaldo à doação de manilhas.
Conforme constou da própria petição inicial, "a doação de
manilhas em Sta. Cruz assumiu um status velado de programa
social". Porém, esse "status velado" não é suficiente para
configurar a excludente da conduta vedada prevista no § 10 do
art. 73 da Lei das Eleições.
Deve-se aqui atentar ao pleito de coerência e ao princípio da
legalidade, que comandam a atividade judicial: se, no primeiro caso,
o atendimento aos requisitos legais é suficiente e impede que se
decida em desfavor do recorrente com amparo em cogitações sobre
a possível simpatia angariada com a concessão de cestas básicas,
no segundo caso o não atendimento dos mesmos requisitos pesa
irremediavelmente em seu desfavor.
(sem destaque no original).
Colocadas essas premissas - ou seja, demonstrada a violação
objetiva a um dos requisitos previstos no § 10 do art. 73 da Lei 9.504/97 - é de
se concluir que a condenação imposta não merece reparos, sendo irrelevante,
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como bem assentou a Corte Regional, o fato de a doação das manilhas
--

supostamente atender ao comando do art. 23, II e IX, da CF/8811 .
V. Conclusão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial
eleitoral, mantendo, por conseguinte, a multa de 10.000 UFIRs imposta ao
recorrente Gilmar de Paula Lima.
É o voto.

PEDIDO DE VISTA

O SENHNOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, peço
vista dos autos.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

E. .1
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

E.
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico; [ ... ]
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 545-88.2012.6.13.0225/MG. Relator: Ministro João
Otávio de Noronha. Recorrente: Gilmar de Paula Lima (Advogados: João
Batista de Oliveira Filho e outros). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Recorrida: Coligação A Força do Povo (Advogado: Marcos Vinícius Araujo da
Silveira).
Decisão: Após o voto do Ministro relator, desprovendo o
recurso, antecipou o pedido de vista o Ministro Luiz Fux.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar Mendes,
Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto Jacques de Medeiros.

SESSÃO DE 21 .5.2015.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente,
cuida-se de recurso especial interposto por Gilmar de Paula Lima - Prefeito
reeleito no Município de Santa Cruz do Escalvado/MG, nas eleições de 2012 contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que deu parcial
provimento ao recurso eleitoral por ele interposto apenas para reduzir o
montante da multa arbitrado, mantendo, todavia, o reconhecimento de prática
de conduta vedada a agentes públicos.
Na sessão n° 45/2015, realizada em 21.5.2015, o eminente
Relator, Ministro João Otávio de Noronha, votou pelo desprovimento do
-

recurso especial, rejeitando as preliminares suscitadas e assentando que o
caso dos autos se enquadra na vedação descrita no art. 73, § 10, da
Lei n° 9.504/97, porquanto a doação de manilhas, em ano eleitoral e sem a
previsão do programa social em lei prévia, configura hipótese de conduta
vedada aos agentes públicos.
Das preliminares rejeitadas pelo Relator, sobreleva a discussão
acerca da possibilidade de instauração de inquérito civil público pelo Parquet
na seara eleitoral, tendo sido assentado que "a interpretação do ad. 105-A da
Lei 9.504/97 pretendida pelo recorrente - no sentido de que as provas
produzidas em inquérito civil público instaurado pelo Ministério Público Eleitoral
seriam ilícitas, assim como as dele supostamente derivadas - não merece
prosperar, porquanto a) da leitura do dispositivo ou da justificativa parlamentar
de sua inclusão à Lei 9.504/97 não há como se retirar a conclusão de que são
ilícitas as provas colhidas naquele procedimento; b) a declaração de ilicitude
das provas somente porque obtidas em inquérito civil - sem qualquer
desrespeito a direitos e garantias fundamentais - significa blindar da
apreciação da Justiça Eleitoral condutas em desacordo com a legislação de
regência e impossibilitar o Ministério Público de exercer o seu munus
constitucional; c) o inquérito civil não se restringe à ação civil pública,
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tratando-se de procedimento administrativo por excelência do Parquet e que
-

pode embasar outras ações judiciais".

--

-

Na sequência, pedi vista dos autos para melhor exame do
caso.
Amadurecidas minhas reflexões, passo à análise do recurso.
Na origem, o Ministério Público Eleitoral ajuizou representação
em face de Gilmar de Paula Lima e Marcelo Piuzana Brum, candidatos eleitos
para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, no Município de
Santa Cruz do Escalvado/MG, cuja causa petendi se consubstanciou na
suposta prática de conduta vedada aos agentes públicos, em ultraje ao
disposto no art. 73, § 10, da Lei n° 9.504/9712.
Na peça preambular, o Parquet Eleitoral imputou aos
-- -

Representados as seguintes práticas ilícitas que supostamente malferiram a
norma acima aludida: (i) doação de cestas básicas, decorrente de programa
assistencial de gerência da Secretaria Municipal, em descompasso com a lei
regulamentadora desse projeto social que exigia a emissão de parecer prévio
de serviço de assistência social; (ii) doação de manilhas, com a chancela do
Prefeito, igualmente sem a elaboração prévia de parecer pelos assistentes
sociais e (iii) prestação de serviços de retroescavadeira e transporte de terras
de forma gratuita pela municipalidade, deferidos informalmente a partir de
solicitações verbais e direta dos interessados. Ao final, pleiteou a cassação
dos diplomas dos Demandados e a aplicação de multa a Gilmar de Paula
Lima. A inicial foi instruída com o Inquérito Civil instaurado pelo Ministério
Público Eleitoral.
A fls. 772, foi deferido o pedido de assistência simples
apresentado pela Coligação A Força do Povo.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na exordial, apenas em relação a Gilmar

Lei n° 9.504/97. A. 73 [ ... ]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios porêrte
da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público
poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
12
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de Paula Lima, impondo-lhe multa no montante de 35 mil UFIRs, com base no
art. 73, § 40, da Lei das Eleições13, deixando de determinar a cassação do
diploma do Representado, por ausência de gravidade suficiente da conduta.
Sucedeu-se a interposição de três recursos eleitorais, pelo
Ministério Público Eleitoral, pela Coligação A Força do Povo e por Gilmar de
Paula Lima. Nos dois primeiros, pleiteou-se, em síntese, a determinação da
cassação do diploma do Recorrido; no apelo do candidato eleito, arguiu-se
acerca da licitude das condutas praticadas e requereu-se o afastamento da
pena de multa, ou, eventualmente, a sua redução.
O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais rejeitou as
matérias preliminares suscitadas por Gilmar de Paula Lima, quais sejam:
nulidade processual por ilicitude das provas produzidas em inquérito civil (e as
dele decorrentes), intempestividade, coisa julgada e ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário. Quanto à arguição de vedação à instauração
de inquérito civil, o Tribunal a quo assentou que o: "Art. 105-A,
Lei n. 9.504/97, que veda a adoção de procedimentos da Lei da Ação Civil
Pública em matéria eleitoral. O inquérito civil não é previsto apenas na LACP,
mas também na Lei Complementar n. 75/90 e na própria Constituição. A
simples circunstância de instauração de procedimento preparatório pelo MPE,
nominado inquérito, não constitui causa de nulidade processual. Não há
vedação a que o inquérito seja realizado, mas, sim, a que este seja tomado
como substituto da instrução processual, conduzida em contraditório, o que
não ocorreu na espécie. Preseivação da autonomia funcional do Ministério
Público" (fls. 1.046).
No mérito, afastou a caracterização de conduta vedada em
relação à doação de cestas básicas e à prestação de serviços de
retroescavadeira e de transporte de terras, remanescendo apenas a ilicitude
atinente à distribuição de manilhas, benesse que carecia de lei autorizadora.
Ante a redução do supedâneo fático considerado ilícito, o TRE/MG diminuiu o
montante da multa aplicada, valorando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
13

Lei n° 9.504/97. Art. 73 [.1

E...]40

o descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quan o for o
caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

§
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Relativamente aos recursos interpostos pelo Ministério Público
Eleitoral e pela Coligação A Força do Povo, o acórdão rechaçou o pedido de
cassação de diploma, assentando inexistir gravidade suficiente para atrair essa
severa punição.
Para melhor elucidação, transcrevo a ementa do acórdão
proferido pelo TRE-MG (fls. 1.046-1.050):
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BEM, VALOR OU BENEFÍCIO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USO PROMOCIONAL EM FAVOR DE
CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE PROGRAMA SOCIAL. AÇÃO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM
MULTA.
Preliminar de nulidade processual - contaminação da prova
judicial por derivação de prova ilícita (suscitada pelos eleitos).
REJEITADA.
Art. 105-A, Lei n. 9.504/97, que veda a adoção de procedimentos da
Lei da Ação Civil Pública em matéria eleitoral. O inquérito civil não é
previsto apenas na LACP, mas também na Lei Complementar
n. 75/90 e na própria Constituição. A simples circunstância de
instauração de procedimento preparatório pelo MPE, nominado
inquérito, não constitui causa de nulidade processual. Não há
vedação a que o inquérito seja realizado, mas, sim, a que este seja
tomado como substituto da instrução processual, conduzida em
contraditório, o que não ocorreu na espécie. Preservação da
autonomia funcional do Ministério Público.
Preliminar de intempestividade do segundo recurso (suscitada
pelos eleitos). REJEITADA.
Fora do período eleitoral, a disponibilização de decisões em mural da
Serventia Eleitoral não produz efeitos legais de intimação. O termo
inicial para a interposição do recurso pelo assistente é o da data na
qual seu advogado foi intimado da sentença. Findando o prazo em
dia que não houve expediente (recesso da Semana Santa), o termo
final se prorroga para o primeiro dia útil seguinte, data na qual
interposto o recurso. Recurso tempestivo.
Preliminar de coisa julgada (suscitada pelos eleitos).
REJEITADA.
Art. 301, §10 a 30 do CPC. A ação idêntica é aquela que, ao ser
proposta, repete outra, em curso ou já julgada. O vício é configurado
no momento da propositura da segunda ação e somente nesta pode
ser declarado, independentemente da ordem de julgamento das
ações. Uma ação ajuizada posteriormente é impassível de induzir à
extinção da primeira ação por alegada identidade, que somente pode
viciar a segunda demanda. A preliminar traduz mera tentativa do
recorrente de reexaminar a questão da identidade de ações,já
repelida na segunda demanda proposta, na qual se reconheceu)
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diferença de causa de pedir jurídica e do pedido entre a AIME e a
representação por conduta vedada, ainda que sobre os mesmos
fatos. Tal distinção não é mera formalidade, pois a AIME somente se
presta à cassação do mandato e exige a comprovação de prática
grave, enquanto a representação pode ensejar também multa e
destina-se também a punir condutas de menor gravidade.
Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário (suscitada pelo 30 recorrente). REJEITADA.
Ausência da Secretária de Ação Social no polo passivo da ação.
Irrelevância. O agente público apontado como responsável pela
conduta vedada é o próprio Prefeito candidato à reeleição, que teria
se valido da servidora de confiança como longa manus ou,
sucessivamente, incorrido em culpa in vigilando ou in eligendo.
Portanto, essas modalidades de culpa são aptas, em tese, a
configurar a responsabilidade subjetiva do Prefeito. O êxito dessa
empreitada deve ser aferido no mérito e não guarda relação com a
regularidade do polo passivo. O precedente colacionado pelo
recorrente (Acórdão: RO 169677/RR) não se aplica ao caso, pois,
naquele, os candidatos foram indicados apenas como beneficiários
da conduta e não agentes públicos responsáveis por esta.
10 Agravo Retido (interposto pelos réus). DESPROVIDO.
Deferimento da assistência requerida pela coligação pela qual
concorreu a segunda colocada. Alegação de ausência de interesse
jurídico, tendo em vista que eventual cassação conduzirá à
realização de novas eleições e não à diplomação daquela. Não há
como transportar, para a jurisdição eleitoral, a literalidade de
institutos da processualística civil, pensados para a solução de
conflitos patrimoniais. O interesse jurídico da coligação é decorrência
de sua legitimidade para propor ações destinadas a tutelar a lisura
do pleito, que não é condicionada à demonstração de 'proveito'
consubstanciado na diplomação do candidato que lançou.
20 Agravo Retido (interposto pelos réus). DESPROVIDO.
Indeferimento de contradita. Alegação de que a testemunha detém
manifesto interesse no resultado da lide. Art. 405, §30, IV do CPC.
Testemunha é companheira de candidato a Vereador da oposição,
mas também servidora municipal que exercia sua atividade laboral
junto à Administração dos réus, sem que se tenha notícia de
qualquer ato de insubordinação ou repúdio a estes. Ausência de
evidência de comprometimento da idoneidade para depor em juízo.
Exame do mérito conforme ordem de prejudicialidade dos
recursos.
Mérito - 31 Recurso (interposto pelo Prefeito reeleito)
1. Pretensão de reforma da sentença para julgamento de
improcedência dos pedidos ou, sucessivamente, redução da multa.
Doações irregulares de benesses a munícipes, capituladas na
sentença como infração ao inciso IV e ao §10 do art. 73 da Lei das
Eleições. Distribuição de cestas básicas. Projeto 'cesta básica
emergencial'. Programa assistencial instituído pela Lei Municipal
785/2009 e regulamentado pela Resolução 05/2009 do Conselho
Municipal de Assistência Social. Execução contínua ao menos desde\-
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2011. Excludente de ilicitude caracterizada, nos termos do §10 do
art. 73 da Lei das Eleições. Inobservância ocasional da exigência de
apresentação de parecer escrito da assistência social. Irregularidade
formal que escapa à ingerência da Justiça Eleitoral. Prova
testemunhal de que o estado de carência da população beneficiada
era aferido por visitas. Inexistência de prova de desvirtuamento do
programa ou de uso promocional em favor da reeleição do Prefeito.
Conduta vedada integralmente descaracterizada, ante a não
subsunção tanto ao inciso IV quanto ao §10 do art. 73 da Lei das
Eleições.
Distribuição de manilhas. Prática corrente das gestões municipais
para atendimento a munícipes de áreas sem saneamento básico.
Ausência de lei autorizativa. O candidato à reeleição não pode se
escusar pelo continuísmo, no ano eleitoral, de prática irregular pela
qual já era responsável, porque tal redunda em conivência com
possível auferição de dividendos eleitorais. Impossibilidade de
reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no §10 do art. 73
da Lei das Eleições. Emissão de pareceres sociais e formalização de
contratos administrativos com fornecedores. Comprovado
atendimento à população carente. Inexistência de prova de
desvirtuamento do programa ou de uso promocional em favor da
reeleição do Prefeito. Conduta vedada parcialmente caracterizada,
ante a subsunção ao §10 do art. 73 da Lei das Eleições.
Movimentação de terras por maquinário da Prefeitura.
Atendimento a proprietários particulares e aproveitamento das terras
para tratamento de lixo. Serviço desprovido de caráter assistencial,
quer pelo tipo de proveito auferido pelos munícipes, quer pela
existência de relevante contrapartida a própria Administração, pois
as terras removidas têm valor pecuniário e destinação útil.
Conclusão pela existência de pactuação informal de relação própria
de um contrato administrativo, no qual o munícipe cedia ao Município
as terras mediante a retirada destas pelo maquinário da Prefeitura. A
irregularidade da pactuação escapa à ingerência da Justiça Eleitoral.
O possível desdobramento na seara eleitoral se daria como desvio
de finalidade, convolando-se o serviço em favor a eleitor em troca de
voto. Impossibilidade de exame sob esse ângulo, que remete ao
art. 41-A da Lei das Eleições, sob pena de inovação em fase
recursal. Conduta vedada integralmente descaracterizada, ante a
não subsunção tanto ao inciso IV quanto ao §10 do art. 73 da Lei
das Eleições.
Dosimetria da pena de multa. A ilicitude eleitoral detectada
restringe-se à inexistência de lei autorizativa da doação de manilhas.
Tratando-se de prática corriqueira de administrações municipais
anteriores, não se constata que a prática, ainda que irregular, tenha
repercutido significativamente sobre o pleito. Subsistência de uma
única conduta vedada de gravidade diminuta. Necessidade de
redução da multa.
Mérito - 10 e 20 recursos (interpostos pelo Ministério Público
Eleitoral e pelo assistente).
Pretensão de reforma da sentença para aplicação da cassação dos
diplomas. A cassação de diploma, medida extrema de reversão d
resultado das urnas, exige a comprovação de profunda lesão ao bem

REspe no 545-88.2012.6.13.0225/MG

32

jurídico tutelado. A inexistência de prévia lei autorizativa para a
doação de manilhas a pessoas carentes não se mostra grave,
quanto menos impactante sobre o pleito, pois o que houve foi mera
continuidade a uma prática habitual de gestões municipais, sem
evidência de direcionamento desta para a contabilização de
dividendos eleitorais.

DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO RECURSOS,
interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pelo assistente.
PROVIMENTO PARCIAL DO TERCEIRO RECURSO, PARA
REDUZIR A MULTA APLICADA AO PREFEITO REELEITO,
GILMAR DE PAULA LIMA A R$10.000,00 (dez mil reais) com base
no art. 73, §40, da Lei n. 9.504/97 dc art. 50, §40 da Resolução
TSE n°23.370, de 14.12.2011.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados por
ausência das suscitadas omissões (fls. 1.098-1.104).
Adveio a interposição de recurso especial por Gilmar de Paula
Lima (fls. 1.110-1.149), com arrimo no art. 276, 1, a e b, do Código Eleitoral, no
qual aponta violação ao art. 275, 1 e II, do Código Eleitoral, ao art. 93, IX, da
Constituição da República, aos arts. 165, 301, §10, 267, V, e 458, II, do Código
de Processo Civil, aos arts. 73, § 10, e 105-A da Lei n° 9.504/97, bem como
divergência jurisprudencial entre o acórdão vergastado e a jurisprudência de
outros Tribunais Eleitorais.
Em relação às aduzidas violações aos arts. 275, 1 e II, do
Código Eleitoral, 93, IX, da Constituição da República, e aos arts. 165 e 458, II,
do Código de Processo Civil, o Recorrente sustenta que o acórdão regional
não se manifestou: (i) quanto à preliminar de nulidade processual por
contaminação da prova judicial por derivação de prova ilícita produzida em
inquérito civil, acerca da "circunstância de que todas as testemunhas arroladas
na inicial foram previamente inquiridas pelo MPE nos autos do inquérito civil
público" (fls. 1.119), (ii) quanto à distribuição de manilhas aos munícipes, sobre
a existência de documentos legais que autorizam a prática dessa atividade e a
correspondente previsão orçamentária (Leis nos 721/2007 e 855/2011),
concluindo que "os documentos omitidos demonstram a conformidade com a
ressalva do art. 73, § 10, da Lei das Eleições" (fls. 1.121) e (iii) "quanto à
conclusão da douta PRE em seu laboroso parecer, de que 'o objeto doado
(manilhas) é pertinente à competência constitucional concorrente do Municíp)»y
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de melhorias das condições habitacionais e de saneamento básico, nos termos
--

do artigo 23, IX, da Constituição Federal" (fis. 1.121).

-

-

Alega ser vedada a instauração de inquérito civil público no
âmbito eleitoral, nos termos do art. 105-A da Lei das Eleições, suscitando a
nulidade das provas decorrentes desse procedimento investigatório presidido
pelo membro do Ministério Público Eleitoral, nestes termos: "no presente caso,
a ilicitude dos elementos colhidos nos autos do inquérito civil público invocado
na inicial - em especial, a prévia inquirição de inúmeras testemunhas, inclusive
aquelas arroladas na petição inicial e cujos depoimentos unilaterais foram
posteriormente confirmados em juízo, bem como a juntada de inúmeros
documentos coletados antes do ajuizamento da representação - contamina a
prova judicial produzida pelo MPE, manifestamente derivada da prova ilícita"
-

(fis. 1.132). Na ocasião, colacionou jurisprudência desta Corte, firmada nesse
- sentido a partir do julgamento do RO n° 4746-42/AM, de relatoria do
Mm. Marco Aurélio, DJe de 6.3.2014, e de outros Tribunais Regionais
Eleitorais.
Prossegue arguindo a nulidade do processo em razão da
existência da preliminar de coisa julgada, verbis: "conforme comprovado às
fis. 972 e seguintes, os mesmos fatos foram suscitados na A/ME
n° 10-28.2013.6.13.0225, proposta pela candidata derrotada no pleito de 2012"
e "transitada em julgado a AIME, a hipótese é de extinção da presente
representação pela ocorrência da coisa julgada material em relação aos
mesmos fatos" (fls. 1.139).
No mérito, o Recorrente defende a licitude da prática de
distribuição de manilhas a ele imputada, aduzindo contrariedade ao art. 73,
§10, da Lei n19.504/97 e divergência jurisprudencial entre o decisum fulminado
e a jurisprudência do TRE/TO e do TRE/MT.
Sustenta que o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins
"concluiu que 'a interpretação teleológica do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97 leva
a concluir que os bens, valores e benefícios nele referidos são apenas aqueles
que fogem à normalidade e não se encontram diretamente ligados a um
serviço público típico, necessitando, para tanto, de autorização IegisIa'tjVa

--
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específica', razão pela qual 'a concentração de atividades inerentes à
prestação de se!viços públicos típicos com o objetivo de aumentar sua
eficiência (..) não se qualifica como distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública vedada em ano eleitoral"
(fis. 1.146).
Por seu turno, pondera que "o TRE/MT, firme na conclusão de
que 'o programa já vinha sendo realizado antes do período chamado eleitoral,
não havendo ofensa ao § 10 do mencionado artigo', manteve a improcedência
dos pedidos, mesmo 'sem prévia lei municipal autorizativa' e 'sem prévia de
execução orçamentária" (fis. 1.148).
Por fim, requer o provimento do recurso especial para:
anular o acórdão regional, de modo que os pontos omissos sejam sanados,
decretar a ilicitude das provas produzidas em sede de inquérito civil público,
reconhecer a preliminar de coisa julgada, (iv) sucessivamente, rechaçar a
multa cominada.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões a
fls. 1.269-1.273.
A Procuradoria Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso especial eleitoral (fls. 1.275-1.283).
É o relatório. Decido.
lnicialmente, no que tange à suscitada preliminar de coisa
julgada referente à AIME no 10-28, acompanho o voto do Ministro Relator para
afastá-la.
Com efeito, a referida matéria de defesa processual se
configura quando verificada a identidade objetiva e subjetiva entre dois ou mais
processos, i.e., necessário que possuam as mesmas partes, causa de pedir e
pedido, ex vi do art. 301, §1° e 20, do Codex Processual Civil14 .

14

Código de Processo Civil. Art. 301 [.]
§ 11Verifica-se a litisperidência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 20 Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
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Assento que, embora os pedidos deduzidos nas presentes
ações se assemelhem, por conduzir à interdição do exercício do mandato
eletivo (seja pela cassação do registro ou do diploma, seja pela desconstituição
do mandato), inexiste, em sede de AIME, a pena de multa.
Além do mais, em relação às causas de pedir, os fundamentos
da AIME restringem-se às hipóteses de abuso do poder econômico, corrupção
ou fraude, por inteligência do art. 14, § 10, da Lei Fundamental de 1988, ao
passo que a demanda vertente se funda na prática de conduta vedada aos
agentes públicos prevista na Lei das Eleições.
Quanto à suscitada contrariedade ao ad. 105-A da
Lei no 9.504/97, por alegada inadmissibilidade da instauração de inquérito civil
público na esfera eleitoral, igualmente concordo com a conclusão posta pelo
eminente Relator, à qual agrego os fundamentos abaixo expostos.
No ponto, o Recorrente aduz ultraje ao ad. 105-A da
Lei n° 9.504/1 997, porquanto o acervo probatório que embasou a procedência
do pedido veiculado nesta Representação se consubstanciou na realização de
inquérito civil conduzido pelo Ministério Público e em provas derivadas desse
procedimento investigatório.
Cumpre verificar o que assentado pelo Regional
(fls. 1.060-1.061):
[ ... ] não extraio da redação do ad. 105-A da Lei das Eleições a
proibição à realização de inquérito pelo MPE com vistas a preparar a
propositura de ação eleitoral. [ ... ] Com a devida vênia, a
interpretação defendida pelos eleitos é literal - se o inquérito está na
Lei n° 7.347/85, logo, não se aplica em matéria eleitoral - e por isso
pode ser elidida ante a mera constatação de que o inquérito civil está
previsto em outra lei, a saber, a Lei Complementar n° 75/93 (ad. 61,
VII).
Passo com isso à terceira asserção, e afirmo ser injustificável que a
forma de inquérito seja tomada para estabelecer a ilicitude da prova.
E, desse modo, seria de indagar: é ilícito que o Ministério Público
Eleitoral adote procedimento preparatório para colher indícios de
infrações eleitorais? Parece-se um contrassenso responder
positivamente a essa indagação. A uma, porque se estaria a cercear
a autonomia da instituição para desempenhar suas funções
institucionais, que têm sede constitucional. A duas, porque se estaria
a incentivar a propositura de ações eleitorais sem subsídios míni os,
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inclusive estimulando o denuncismo por parte de terceiros, contra o
que não se poderia resguardar o MPE.
- -

-

E ... ]
Em suma, concluo que a simples circunstância de instauração de
procedimento preparatório pelo MPE, nominado inquérito, não
constitui causa de nulidade processual. Não há vedação a que o
inquérito seja realizado mas, sim, a que este seja tomado como
substituto da instrução processual, conduzida em contraditório, o que
não ocorreu na espécie.
Dessa forma, a meu sentir, não merece retoques a decisão
fustigada, máxime porque a possibilidade de o Parquet eleitoral requisitar
informações não se limita ao contido na Lei n° 7.347/1 985. Ao revés, a própria
Lei Complementar n° 75/1993 franqueia, em seu art. 81, a prerrogativa de
requisitar informações e documentos para o exercício das suas atribuições
constitucionalmente asseguradas.
Além disso, consoante assentado do decisum regional, a
procedência do pedido deduzido na Representação não decorreu
exclusivamente das provas então coletadas pelo Ministério Público Eleitoral,
existindo outros meios probatórios autônomos.
Ainda que assim não fosse, reputo que a proscrição legislativa
encartada no art. 105-A da Lei das Eleições se afigura manifestamente
inconstitucional. De fato, o constituinte de 1988 expressamente atribuiu ao
Parquet a prerrogativa de tutela da defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ex vi de seu
art. 127, caput.
Nesta toada, é inobjetável que a defesa da higidez da
competição eleitoral e dos bens jurídicos salvaguardados pelo ordenamento
jurídico eleitoral (normalidade e legitimidades das eleições, igualdade de
chances, moralidade e probidade eleitorais etc.) se situa no espectro
constitucional de atribuições do Ministério Público, porquanto impactam na
coletividade.
Ao restringir o exercício de funções institucionais do Ministério
Público, o art. 105-A da Lei n° 9.504/97 acabou por violar o preconizado no
art. 129, III, da Constituição da República. Explico.
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A partir de 1988, a legitimação do Parquet para promover o
--

inquérito civil e a ação civil pública passou a constituir prerrogativa
constitucional da Instituição, assegurada pelo citado dispositivo. Embora se
trate de ação de cunho civil, nada impede que os elementos que embasaram a
propositura da referida ação, colhidos no bojo de um inquérito civil, sejam
utilizados para subsidiar a atuação do Ministério Público no combate a ilícitos
de natureza diversa, seja penal (RE n° 464.893, ReI. Mm. Joaquim Barbosa,
DJ de 11.8.2008) ou mesmo eleitoral.
Assim, tal restrição acaba por vulnerar também os princípios da
moralidade, da probidade e da coibição ao abuso dos poderes político e
econômico.
Demais disso, ressalto que a intenção do legislador, ao afastar
os procedimentos previstos na Lei n°7.347/1985, em matéria eleitoral, era a de
impedir que a atuação do Ministério Público nos procedimentos previstos
naquela norma - inquérito civil e ação civil pública - pudesse acarretar reflexos
prejudiciais à campanha eleitoral de candidatos, bem como à sua atuação
política, o que revela evidente abuso do exercício do poder de legislar.
Por tais motivos, em harmonia com o Relator, rejeito o
argumento.
Por seu turno, no que concerne às omissões apontadas pelo
Recorrente, não merece reparo a decisão do nobre Relator que afastou as
arguidas violações aos arts. 275, 1 e II, do Código Eleitoral, 93, IX, da
Constituição da República e 165 e 458, II, do Código de Processo Civil.
De efeito, a leitura do acórdão regional revela que todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente
explicitadas e fundamentadas. Eventual inconformismo do Recorrente não tem
o condão de gerar as suscitadas omissões.
Notadamente quanto à tese consistente na legalidade da
distribuição de manilhas, com base nas Leis nos 721/2007 e 855/2011, registro
que o Tribunal a quo se absteve de apreciá-la por considerar que a matéria foi
apresentada somente em sede de embargos de declaração, neste\s termos
(fls. 1.101-1.103):
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A segunda omissão suscitada diz respeito à alegação de que havia,
ao contrário do que fixado no acórdão, prova de que as manilhas
foram doadas com amparo em programa social instituído por lei e
em execução orçamentária regular.
Pois bem, reclama o embargante, nesse ponto, o revolvimento da
prova, para sua revaloração, o que, por si só, é providência
absolutamente estranha aos embargos. A inadequada apreciação da
prova é afeta ao error in julgamento, somente podendo ser suscitada
frente à instância revisional.
Mas a pretensão é ainda mais discrepante do objeto dos embargos
porque, em momento algum ao longo da instrução, o ora
embargante sustentou a tese de que a doação de manilhas foi
efetuada dentro de programa social instituído em lei e em execução
orçamentária regular, como agora argumenta.
Como bem sintetiza o d. Procurador Regional Eleitoral, 'os atos
normativos apontados pelo embargante não foram objeto do seu
recurso, sendo impossível falar em omissão no acórdão sobre ponto
que sequer havia sido suscitado anteriormente'. Vai-se além: o teor
da peça de defesa - que é o parâmetro para fixar o alcance da
controvérsia - parte da premissa da informalidade da doação de
manilhas, tratando-a por 'política social' e não por programa regular,
ao que se segue a alegação de que o atendimento a necessidades
da população e a continuidade da prestação devem eximir a ilicitude
da prática. Lê-se da contestação (fis. 69/72):
[...] a própria anterioridade do fato em relação ao período
eleitoral, aliado ao reconhecimento por parte do autor de que 'a
doação de manilhas em Sta. Cruz assumiu um status velado
de programa social', sendo certo que apenas 'famílias
carentes' foram contempladas (fis. 10), bem como a ausência
de qualquer conotação eleitoral ou pedido de voto, afastam a
ocorrência de ilícito eleitoral.
[ ... ]
De fato, as cópias dos contratos de fornecimento (fis. 278/330
da ação cautelar), bem como das ordens de pagamento e das
notas fiscais do período (fis. 164/172, 181/277 e 331/392 da
cautelar e documentos inclusos), revelam que o Município, ao
menos desde o ano de 2007, já vinha com a mesma política
social, sendo que o número de manilhas e de tubos de
concreto adquiridos não sofreu aumento nos últimos anos.
[ ... 1
Por isso, escorreita e pertinente a observação do d. PRE quanto ao
conceito de omissão sanável por embargos como 'ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Tribunal'. Certamente, não deveria o
Tribunal se pronunciar sobre uma versão dos fatos que sequer foi
apresentada pelos próprios réus.
É assente neste Tribunal Superior que "a via aclaratória não se
presta à rediscussão dos fundamentos do acórdão recorrido. Os embargos de
declaração utilizados para esse fim ultrapassam os limites delineados $io
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art. 535, / e II, do CPC c.c. o art. 275 do Código Eleitora!' (AgR-Al
n° 11 .708/MG, Rei. Mm. Felix Fischer, DJe de 15.4.2010).
Relativamente à questão de fundo, esclareço que as condutas
vedadas, ex vi dos arts. 73 ao 78 da Lei n° 9.504/97, consubstanciam
hipóteses de concretização, no plano infraconstitucional, dos princípios
fundamentais da moralidade e da impessoalidade, encartados no art. 37,
caput, da Lei Fundamental de 1988, o que reverbera a fortiori na interpretação
dessas cláusulas proibitivas.
Ademais, as hipóteses de condutas vedadas, enquanto
modalidades de ilícitos eleitorais, revelam a preocupação do legislador
ordinário em interditar práticas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades (ou de chances) entre os candidatos, um dos princípios
basilares do Direito Eleitoral. Como bem adverte José Jairo Gomes, "haveria
desigualdade se a Administração estatal fosse desviada da realização de seus
misteres para auxiliar a campanha de um dos concorrentes, em odiosa afronta
aos princípios da moralidade e da impessoalidade" (GOMES, José Jairo.
Direito Eleitoral. 81ed. São Paulo: Atlas, p. 533. No mesmo sentido, CÂNDIDO,
Joel J. Direito Eleitoral Brasileiro. 15 1ed. São Paulo: Edipro, 2012, p. 619).
Sucede que não se trata de qualquer tipo de prática
anti-isonômica que as normas em comento visam a coibir: o rol de condutas
vedadas previsto na Lei das Eleições, em seus arts. 73 a 78, objetiva, precípua
e especificamente, combater a assimetria de oportunidades patrocinada por
recursos públicos. Com efeito, as campanhas eleitorais são, por essência,
desiguais entre os concorrentes, notadamente ante a nefasta e perniciosa
penetração do poder econômico. Todavia, tal constatação não tem o condão
de legitimar a utilização da máquina pública pelos gestores a seu favor, ou de
seus correligionários, na competição eleitoral.
Justamente porque visa a tutelar a igualdade de chances, é
prescindível, para o aperfeiçoamento do ilícito, que a conduta vedada tenha
aptidão, ou potencial, para comprometer a higidez do prélio eleitoral.
Todavia, em que pese não ser necessária para a configuração
do ilícito, a análise da gravidade da conduta deve ser sopesada no mome'o7
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de aplicação das sanções, haja vista não se justificar a aplicação da grave
sanção de cassação de mandato, ou mesmo de multa de elevado valor,
baseada em conduta desprovida de gravidade ou aptidão para afetar a
igualdade no pleito.
No que concerne especificamente à análise da conduta
imputada aos Recorrentes, tem-se que o art. 73, §10, da Lei das Eleições é
categórico quando dispõe que, "no ano em que se realizar eleição, fica proibida
a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá
promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa".
Desse modo, conforme determinação legal, "em ano eleitoral, a
Administração Pública só pode distribuir gratuitamente bens, valores ou
benefícios se ocorrer alguma das hipóteses legais especificadas, a saber:
calamidade pública, estado de emergência ou existência de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Ainda
assim, o artigo 73, IV, da Lei n° 9.504/97 veda o uso político-promocional
dessa distribuição, que deve ocorrer da maneira normal e costumeira, sem que
o ato seja desvirtuado de sua finalidade" (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.
ioa ed. São Paulo: 2014, p. 611).
In casu, a Corte de origem assentou que o ora Recorrente
promoveu, em ano eleitoral, a distribuição de benefícios aos munícipes de
Santa Cruz do Escalvado/MG, em ultraje ao disposto no art. 73, § 10, da
Lei das Eleições, conforme se depreende da leitura dos seguintes excertos do
julgado (fis. 1.072-1.077):

2. Doação de manilhas
A instrução probatória evidenciou que a Administração Municipal, em
continuidade de prática adotada em anos e gestões anteriores, doou
manilhas a diversos cidadãos em situação de carência. As manilhas
eram instaladas como paliativo para evitar que a água utilizada pelos
moradores se misturasse com a água barrenta trazida pelas chuvas.
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No entanto, observadas as premissas já traçadas na análise da
doação de cestas básicas, é patente que inexiste programa social
autorizado em lei que confira respaldo à doação de manilhas.
Conforme constou da própria petição inicial, 'a doação de manilhas
em Sta. Cruz assumiu um status velado de programa social'. Porém,
esse 'status velado' não é suficiente para configurar a excludente da
conduta vedada prevista no § 10 do art. 73 da Lei das Eleições.
Deve-se aqui atentar ao pleito de coerência e ao princípio da
legalidade, que comandam a atividade judicial: se, no primeiro caso,
o atendimento aos requisitos legais é suficiente e impede que se
decida em desfavor do recorrente com amparo em cogitações sobre
a possível simpatia angariada com a concessão de cestas básicas,
no segundo caso o não atendimento dos mesmos requisitos pesa
irremediavelmente em seu desfavor.
E ... ]
Não se verifica, in casu, gravidade suficiente para ensejar a
cassação dos diplomas. A inexistência de prévia lei autorizativa para
a doação de manilhas a pessoas carentes não se mostra grave,
quanto menos impactante sobre o pleito, pois o que houve foi mera
continuidade a uma prática habitual de gestões municipais, sem
evidência de direcionamento desta para a contabilização de
dividendos eleitorais.
Da moldura fática delineada no acórdão regional, observa-se
que os fatos se subsumem à proscrição do art. 73, § 10, da Lei no 9.504/97,
configurando conduta vedada aos agentes públicos em ano eleitoral; não
incidindo, na espécie, a excludente descrita na parte final desse dispositivo,
sendo certo, outrossim, inexistir gravidade suficiente a ensejar a severa
reprimenda de cassação do diploma.
Por essas razões, acompanho o eminente Ministro Relator,
para negar provimento ao recurso especial, a fim de manter o acórdão
regional, com a condenação dos Recorrentes à sanção de multa prevista no
§ 40

do art. 73 da Lei n° 9.504/97.
É como voto.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SIL7
Senhor Presidente, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 545-88.2012.6.1 3.0225/MG. Relator: Ministro João
Otávio de Noronha. Recorrente: Gilmar de Paula Lima (Advogados: João
Batista de Oliveira Filho e outros). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Recorrida: Coligação A Força do Povo (Advogado: Marcos Vinícius Araujo da
Silveira).
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro
Luiz Fux, desprovendo o recurso, antecipou o pedido de vista o Ministro
Henrique Neves da Silva.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar Mendes,
Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto Jacques de Medeiros.

SESSÃO DE 25.6.2015.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, cuida-se de recurso especial, interposto pelo candidato
reeleito, contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que
deu parcial provimento a recurso a fim de reduzir o valor da multa imposta ao
recorrente.
Apreciando uma série de imputações, a Corte Regional afastou
as preliminares arguidas e considerou caracterizada apenas a conduta vedada
relativa à distribuição de manilhas, no ano eleitoral, sem que houvesse prévia
autorização legislativa. Considerou, portanto, violado o § 10 do art. 73 da Lei
das Eleições e, reformando parcialmente a sentença de primeira instância,
reduziu o valor da multa imposta ao candidato a R$ 10.000,00, como se
verifica dos seguintes trechos da ementa do acórdão regional
(fis. 1 .046-1.050):
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BEM, VALOR OU BENEFÍCIO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USO PROMOCIONAL EM FAVOR DE
CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE PROGRAMA SOCIAL. AÇÃO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM
MULTA.
Preliminar de nulidade processual - contaminação da prova judicial
por derivação de prova ilícita (suscitada pelos eleitos). REJEITADA.
Art. 105-A, Lei n. 9.504/97, que veda a adoção de procedimentos da
Lei da Ação Civil Pública em matéria eleitoral. O inquérito civil não é
previsto apenas na LACP, mas também na Lei Complementar
n° 75/90 e na própria Constituição. A simples circunstância de
instauração de procedimento preparatório pelo MPE, nominado
inquérito, não constitui causa de nulidade processual. Não há
vedação a que o inquérito seja realizado, mas, sim, a que este seja
tomado como substituto da instrução processual, conduzida em
contraditório, o que não ocorreu na espécie. Preseivação da
autonomia funcional do Ministério Público.
[ ...1
Mérito
[.1

REspe n° 545-88.2012.6.13.0225/MG

- -

EM

2. Distribuição de manilhas. Prática corrente das gestões municipais
para atendimento a munícipes de áreas sem saneamento básico.
Ausência de lei autorizativa. O candidato à reeleição não pode se
escusar pelo continuísmo, no ano eleitoral, de prática irregular pela
qual já era responsável, porque tal redunda em conivência com
possível auferição de dividendos eleitorais. Impossibilidade de
reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no §10 do art. 73
da Lei das Eleições. Emissão de pareceres sociais e formalização de
contratos administrativos com fornecedores. Comprovado
atendimento à população carente. Inexistência de prova de
desvirtuamento do programa ou de uso promocional em favor da
reeleição do Prefeito. Conduta vedada parcialmente caracterizada,
ante a subsunção ao §10 do art. 73 da Lei das Eleições.
[ ... ]
4. Dosimetria da pena de multa. A ilicitude eleitoral detectada
restringe-se à inexistência de lei autorizativa da doação de manilhas.
Tratando-se de prática corriqueira de administrações municipais
anteriores, não se constata que a prática, ainda que irregular, tenha
repercutido significativamente sobre o pleito. Subsistência de uma
única conduta vedada, de gravidade diminuta. Necessidade de
redução da multa.
[ ... }
DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO RECURSOS,
interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pelo assistente.
PROVIMENTO PARCIAL DO TERCEIRO RECURSO, PARA
REDUZIR A MULTA APLICADA AO PREFEITO REELEITO,
GILMAR DE PAULA LIMA A R$10.000,00 (dez mil reais) com base
no art. 73, §4° da Lei n. 9.504/97 dc art. 50, §41 da Resolução TSE
n123.370, de 14.12.2011.
'
O eminente Ministro João Otávio votou no sentido de afastar
as questões prejudiciais arguidas pelo recorrente. Considerou, para tanto, não
caracterizada violação à coisa julgada a partir do trânsito em julgado da
decisão proferida nos autos da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
n° 10-281MG, uma vez que essa demanda foi ajuizada após o oferecimento da
representação tratada nestes autos.
Nesse ponto, desde já, destaco que acompanho o eminente
relator no sentido de afastar a alegação trazida pelo recorrente, mas o faço por
motivo diverso. Em princípio, sem examinar com maior profundidade o tema
neste momento, o fato de a sentença proferida em ação ajuizada
posteriormente ter transitado em julgado antes do julgamento da
representação não me parece capaz de afastar os efeitos da coisa julgada.
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Situações como aparenta ser a dos presentes autos confirmam
entendimento que já manifestei perante o Plenário, no sentido de as
múltiplas ações judiciais eleitorais serem reunidas para julgamento em
conjunto, sempre que possível, para evitar decisões contraditórias e preservar
a segurança jurídica da prestação jurisdicional.
Entretanto, no presente feito - e essa é a razão que não me
leva a examinar com maior profundidade a tese do recorrente neste instante -,
acórdão regional registra na própria ementa que a preliminar de coisa julgada
arguida no presente caso "traduz mera tentativa do recorrente de reexaminar a
questão da identidade de ações, já repelida na segunda demanda proposta, na
qual se reconheceu a diferença de causa de pedir jurídica e do pedido entre a
A/ME e a representação por conduta vedada, ainda que sobre os mesmos
fatos" (fl. 1.047).
Assim, já tendo sido decidida a questão em outro feito, sem
que houvesse recurso, os efeitos da coisa julgada arguidos pelo recorrente
também abarcariam o dispositivo do acórdão proferido nos autos da ação de
impugnação de mandato eletivo que, bem ou mal, afastou a arguição de
litispendência entre aquela ação e esta.
Em outras palavras, há decisão judicial transitada em julgado
afirmando a diferença da causa de pedir e do pedido formulado nas duas
ações em tela. Essa premissa não pode ser reexaminada por este Tribunal,
pois, para tanto, seria necessário o reexame da prova dos autos - na verdade,
da prova produzida neste processo e naquele feito já transitado em julgado.
Assim, por motivo diverso, acompanho o relator, afastando a
questão prejudicial arguida pelo recorrente.
O segundo aspecto a ser definido no presente julgamento diz
respeito à incidência ou não do art. 105-A da Lei n° 9.504/97, o qual motivou,
inclusive, o pedido de vista do eminente Ministro Luiz Fux, que apresentou, na
sessão de 25.6.2015, substancioso voto no sentido de reconhecer a
inconstitucionalidade do mencionado dispositivo.
Sobre o tema, o eminente relator havia votado no sentido de
afastar a alegada infração ao art. 105-A por entender - tal como o fizera'
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Corte Regional - que "os elementos colhidos nos autos do inquérito civil não
devem ser desprezados por ilicitude, pois, no caso, não houve desrespeito a
direitos e garantias fundamentais". Não obstante, o eminente relator registrou
que passava ao largo da questão da constitucionalidade do art. 105-A - sem
deixar, contudo, de incluir em extensa nota de rodapé valiosas lições
doutrinárias e interpretações que apontariam para a inconstitucionalidade do
referido dispositivo.
Considerada a relevância do tema, pedi vista dos autos para
examinar principalmente essa matéria. Estando apto a proferir voto, após
examinar o feito, peço vênia aos eminentes Ministros João Otávio e Luiz Fux
para, apesar de acompanhar a conclusão de rejeição da questão relativa à
nulidade das provas, considerar que o ad. 105-A da Lei n° 9.504/97 não
padece de vício de constitucionalidade, cabendo, contudo, interpretá-lo de
acordo com a Constituição.
Sobre o tema, registro inicialmente que este Tribunal,
analisando feito das Eleições de 2010, formou o entendimento majoritário no
sentido da impossibilidade de o Ministério Público Eleitoral se valer do inquérito
civil público previsto na Lei da Ação Cível Pública, como se vê da ementa do
RO n°4746-42, de 26.11.2013 (DJe de 6.3.2014), do qual foi relator originário
o eminente Ministro Dias Toifoli e redator para o acórdão o eminente Ministro
Marco Aurélio:
INQUÉRITO - INSTAURAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO - TEOR
DO DISPOSTO NO ARTIGO 105-A DA LEI N° 9.504/1997. Tem-se a
impossibilidade de o Ministério Público instaurar, no respectivo
âmbito, inquérito voltado a levantar dados para instruir a
representação eleitoral.
Esse entendimento, com a ressalva do eminente Ministro Dias
Toifoli, foi reafirmado no julgamento dos Recursos Ordinários n° 48901615 e
n° 48884616, ambos relativos ao pleito de 2010.
15

RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ELEIÇÃO 2010. LEI N° 9.504/97, ARTS. 73, 1,
II e III, E 74. ABUSO DO PODER POLÍTICO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. NULIDADE DA PROVA.
DESPROVIMENTO.
Não há ofensa ao Princípio da Reserva de Plenário quando o Tribunal interpreta norma infraconstitucional, sem
declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. Precedentes
do STF.
O fato de o juiz não ter participado da sessão na qual se iniciou o julgamento do recurso eleitoral não impede ue—.
ele profira voto, caso entenda estar apto a julgar a causa.
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Analisando feito eleitoral das Eleições de 2012, este Tribunal
voltou a afirmar que

"0

art. 105-A da Lei n° 9.504/97 estabelece que, para a

instrução de ações eleitorais, o Ministério Público não pode lançar mão,
exclusivamente, de meios probantes obtidos no bojo de inquérito civil
público"17 .
E, mais recentemente, o Plenário, no início deste ano,
reafirmou, ao menos pelo ângulo da plausibilidade jurídica necessária à
concessão de medida cautelar, a "verossimilhança das alegações de ausência
de robustez do contexto de provas que embasou a condenação por captação
ilícita de sufrágio e de uso de elementos probatórios colhidos em sede de
inquérito civil público, em contrariedade ao art. 105-A da Lei n° 9504/97 18•
Assim, em relação aos três últimos pleitos, este Tribunal tem
reconhecido a validade constitucional do art. 105-A da Lei n° 9.504/97.
Recordo o teor desse dispositivo legal, introduzido pela Lei
n° 12.034, de 2009:
Ad. 105-A. Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os
procedimentos previstos na Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985.
Conforme decidido por esta Corte no julgamento do RO n° 4746-42/AM, o Ministério Público Eleitoral não pode se
valer do inquérito civil público no âmbito eleitoral, consoante a limitação imposta pelo art. 105-A da Lei n° 9.504/97.
Ressalva do entendimento do relator.
Recurso ordinário desprovido.
(RO n°4890-16, rei. Mm. Dias Toifoli, DJE 20.3.2014.)
16

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDiNÁRIO. ELEIÇÃO 2010. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
LITISCONSÓRcIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 47 DO CPC. PROVA. ILICITUDE. DESPROVIMENTO.
(...)
Conforme decidido por esta Corte no julgamento do RO n° 4746-42/AM, o Ministério Público Eleitoral não pode se
valer do inquérito civil público no âmbito eleitoral, consoante a limitação imposta pelo art. 105-A da Lei das Eleições.
Ressalva do entendimento do relator.
Agravo regimental desprovido. (AgR-RO n°4888-46, rei. Mm. Dias Toifoli, DJE de 11.4.2014.)
17

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO, POLÍTICO/AUTORIDADE E CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. PREFEITO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PROVA ILÍCITA. ART. 105-A DA LEI N° 9.504/97. DEMAIS
PROVAS. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.
O art. 105-A da Lei n°9.504/97 estabelece que, para a instrução de ações eleitorais, o Ministério Público não pode
lançar mão, exclusivamente, de meios probantes obtidos no bojo de inquérito civil público.
Ilícitas as provas obtidas no inquérito civil público e sendo essas o alicerce inicial para ambas as AIJEs, inarredável
o reconhecimento da ilicitude por derivação quanto aos demais meios probantes, ante a aplicação da Teoria dos
Frutos da Arvore Envenenada.
Agravos regimentais desprovidos. (AgR-RESPE n°898-42, rei. Min. Laurita Vaz, DJE de 16.9.2014.)
18

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. DECISÃO LIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA.

E --- ]

3. Plausibilidade jurídica consistente na verossimilhança das alegações de ausência de robustez do contexto e
provas que embasou a condenação por captação ilícita de sufrágio e de uso de elementos probatórios colhidos e
sede de inquérito civil público, em contrariedade ao art. 105-A da Lei n°9.504/97.
L"J

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR-AC n° 1944-43, rei. Min. Admar Gonzaga Neto, DJE 10.4.201 )
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A norma, de acordo com a interpretação que a ela empresto,
-

--

não padece de vício deconstitucionalidade, pois visa, tão somente, estipular o
que já está previsto na própria Lei da Ação Cível Pública, ou seja, que o foro
adequado para a propositura da ação é o do juízo que detenha competência
funcional (Lei n° 7.347/85, art. 2019).
Ainda que a questão relativa à incidência do art. 105-A da Lei
n° 9.504/97 seja quase sempre examinada pelo ângulo da instauração do
inquérito civil público, é necessário destacar que esse não é o único
procedimento previsto na referida norma.
A Lei n° 7.347/85 regula os seguintes procedimentos: 1 - a
Ação Cível Pública (art. 1020); II - a Ação Cautelar (art. 4021); III - o Inquérito
Civil (art.80, § 10)22 e o seu arquivamento (art. 90)23 e IV - o Termo de
Ajustamento de Conduta (art. 51, § 60)24
O reconhecimento de eventual inconstitucionalidade do
art. 105-A, em vez de apenas assegurar que os procedimentos do inquérito
civil público possam ser utilizados para apuração de questões eleitorais,
poderia passar a impressão de que os demais procedimentos previstos na

Lei 7.347/85, Art. 21As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo
terá competência funcional para processar e julgar a causa.
19

20

Art. 10 Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por
danos morais e patrimoniais causados: 1 - ao meio-ambiente; II - ao consumidor; III -a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; V - por infração
da ordem econômica; VI - à ordem urbanística; VII - à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.
VIII - ao patrimônio público e social.
Art. 42 Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio
público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à
ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
21

Art. 80 Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações
que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 10 O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo
público ou particular, certidões, informações, exames ou pericias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser
inferior a 10 (dez) dias úteis.
22

Art. 90 Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de
fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças
informativas, fazendo-o fundamentadamente.
§ 10 Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se incorrer em
falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público.
§ 20 Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de
arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação.
§ 3° A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público,
conforme dispuser o seu Regimento.
§ 40 Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro\órão o
Ministério Público para o ajuizamento da ação.
23
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norma - os quais são totalmente incompatíveis com as lides eleitorais também poderiam ser utilizados, não apenas pelo Ministério Público Eleitoral,
mas por todas as pessoas legitimadas pelo art. 50 da Lei n° 7.347/85.
Ou seja, os feitos relativos a questões essencialmente
eleitorais — provavelmente apontados como de interesse difuso ou coletivo,
com base no permissivo do art. 10, IV, da Lei n° 7.347/85 - poderiam ser
iniciados pelas pessoas legitimadas e indicadas no art. 50 da referida lei, que
são: o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade
de economia mista e a associação que, concomitantemente: a) esteja
constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e b) inclua, entre suas
finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos
direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico.
A inclusão do rol dessas pessoas como legitimadas para a
adoção de medidas judiciais perante a Justiça Eleitoral ampliaria a legitimidade
normalmente concentrada nos partidos políticos, coligações, candidatos e no
Ministério Público Eleitoral que está prevista em diversos dispositivos da
legislação eleitoral, como, por exemplo, os arts. 31e 22 da LC n° 64/9025.
Art. 5°, § 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua
conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.
25
Sobre a viabilidade do aumento do rol dos legitimados para as lides eleitorais, há que se reconhecer a existência de
importantes estudos na doutrina especializada, no sentido de permitir que outras pessoas além das já legitimadas —
em especial o eleitor - possam promover medidas judiciais perante a Justiça Eleitoral com vista a garantir a lisura das
eleições.
24

Sobre o tema, recordem-se os ensinamentos de Flávio Cheim Jorge e Ludgero F. Liberato Santos transcritos pelo
eminente relator em nota de rodapé, aos quais não seria demais acrescer a posição doutrinária defendida pelo
professor Rodolfo da Rocha Miranda, em sua obra 'Tutela Coletiva no Direito Eleitoral: controle social e fiscalização
das eleições" (Rio de Janeiro, Lumens Juris, 2008), na qual, autor, conclui, em suma que: A atribuição da legitimidade
ativa às asssociações civis em sede do contencioso eleitoral, em especial, do contencioso pós-eleitoral, justifica-se
por, primeiro, promover o aumento dos índices de eficiência do próprio sistema de controle; segundo, pmver a máxima
legitimidade e a mínima falsificabiidade dos mandados eletivos; terceiro, estimular a experiência da participação por
via alternativa; e quarto, viabilizar uma interação produtiva entre os princípios participativo e representativo. (ob. Cit,
pág. 161).
E, após desenvolver cada um dos argumentos apontados, sustenta que: "De todo modo, insiste-se na necessidade de
introdução da tutela coletiva no rol dos institutos obrigatórios do Direito Eleitoral Democrático. Aplicada ao Brasil, a
urgência da criação de lei de processo e procedimento da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) poderá ser
a ocasião histórica para a transformação de dito writ constitucional não apenas em uma verdadeira Ação Popular
Eleitoral, com a inclusão do eleitor como legitimado ativo, mas igualmente em uma Ação Civil Pública Eleitoral, com a
previsão do direito de ação às associações civis. (ob. Cit. Pág. 164)
Certo, porém, é que por opção legislativa — ainda que se apontem sólidas razões para a sua ampliação — a atua' o
perante a Justiça Eleitoral somente é garantida aos eleitores no que diz respeito aos seus direitos próprios
alistamento e registros políticos, sendo que nos feitos judiciais que envolvem candidaturas e questões atinentes a
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Por outro lado, as sanções e consequências das ações
eleitorais - inclusive por determinação constitucional (CF, art. 14, § 10) - não
condizem com a possibilidade de ser estabelecido o cumprimento coercitivo da
atividade devida, "sob pena de execução especifica, ou de cominação de multa
diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de
requerimento do autor", como ocorre nas ações civis públicas (Lei n° 7.347/85,
art. 11).
Além disso, as multas eleitorais e sanções pecuniárias
impostas aos partidos políticos revertem ao Fundo Partidário (Lei n° 9.096,
art. 38, 1), ao passo que as condenações em dinheiro na ação civil pública têm
destinação diversa, nos termos do art. 13 da Lei n°7.347/8526.
Tais discrepâncias demonstram que não há aparente conflito
constitucional quando se estabelece, no art. 105-A da Lei das Eleições, que os
procedimentos regidos pela Lei da Ação Civil Pública não são aplicáveis em
matéria eleitoral.
Sobre o tema, inclusive, este Tribunal já definiu a
impossibilidade de o Ministério Público Eleitoral, ainda que na presença do juiz
eleitoral, fazer uso do Termo de Ajustamento de Conduta para obter
compromissos comportamentais dos candidatos durante a campanha eleitoral,
estipulando sanções que não encontram consonância com aquelas previstas
na lei27.

processo eleitoral legitimidade extraordinária para atuação é legalmente reconhecida pela legislação eleitoral apenas
ao Ministério Público Eleitoral, aos candidatos, aos Partidos e às Coligações.
26

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um
Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e
representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.
§ lo. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em
conta com correção monetária. (Renumerado do parágrafo único pela Lei n° 12.288, de 2010)
§ 21Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica nos termos
do disposto no art. lo desta Lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será
utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da
Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou
locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente.
27

Representação eleitoral. Descumprimento de termo de ajustamento de conduta.
A realização de termos de ajustamento de conduta previstos no art. 50, § 60, da Lei n° 7.347/85 não é admitida para
regular atos e comportamentos durante a campanha eleitoral, consoante dispõe o art. 105-A da Lei n°9.504/97.
A regulamentação da propaganda eleitoral não pode ser realizada por meio de ajuste de comportamento realizado
por partidos, coligações ou candidatos, ainda que na presença do Ministério Público e do Juiz Eleitoral, nos quais
sejam estipuladas sanções diferentes daquelas previstas na legislação eleitoral.
A pretensão de impor sanção que não tenha previsão legal e cuja destinação não respeite a prevista na legislação
vigente é juridicamente impossível.
Recurso especial parcialmente provido para extinguir, sem julgamento do mérito, a representação, despro'yido
pedido de reconhecimento de litigância de má-fé.
\
(RESPE n°322-31, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, DJE 30.5.2014).
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Da mesma forma, entendo, com a devida vênia dos votos que
-

me antecederam, que o inquérito civil público, cujos procedimentos estão
previstos na Lei da Ação Civil Pública, não devem ser utilizados para fins
estranhos aos que justificam a sua existência.
Tanto pela análise conjunta dos arts. 70 e 81da Lei n° 7.347/85
quanto pelo exame do inciso lii do ad. 129 da Constituição da República28, a
existência do inquérito civil público se justifica como ato preparatório para o
ajuizamento da ação civil pública, que, na linguagem constitucional, serve
"para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos".
No mesmo norte, o ad. 60 da Lei Complementar n° 75, ao tratar
do Ministério Público da União, estabelece que:
Art. 6° Compete ao Ministério Público da União:
[ ... ]
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública
a proteção dos direitos constitucionais;
a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico;
a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança,
ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;
outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais,
difusos e coletivos;
Ao tratar das atribuições dos diversos setores do Ministério
Público, a lei complementar estabelece a possibilidade de instauração do
inquérito civil público pelo Ministério Público da União (ad. 70, 1), pelo Ministério
Público Federal (ad. 38, 1), pelo Ministério Público do Trabalho (ad. 84, II) e
pelo Ministério Público do Distrito Federal (ad. 150, 1).
Porém, ao prever a atuação do Ministério Público Eleitoral, não
há na Lei Complementar n° 75 previsão expressa da possibilidade de
28

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

-

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambinte
de outros interesses difusos e coletivos;
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instauração de inquérito civil, estipulando-se apenas que "compete ao
Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as
funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do
processo eleitoral" (art. 72).
E o parágrafo único do art. 72 acresce: "O Ministério Público
Federal tem legitimação para propor, perante o juízo competente, as ações
para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da
administração pública, infringentes de vedações legais destinadas a proteger a
normalidade e a legitimidade das eleições, contra a influência do poder
econômico ou o abuso do poder político ou administrativo".
A análise de tais dispositivos confirma que não está no âmbito
das atribuições do Ministério Público Eleitoral instaurar e presidir inquérito civil
público que vise exclusivamente à apuração de matéria puramente eleitoral.
Para tanto, aliás, o Ministério Público Eleitoral dispõe de
procedimento específico regulamentado pela Portaria n° 499, de 21 de agosto
de 2014, do Procurador-Geral da República, que "institui e regulamenta, no
âmbito do Ministério Público Eleitoral, o Procedimento Preparatório Eleitoral PPE'29 .
Há, por fim, um último aspecto a ser examinado no que tange
aos procedimentos preparatórios adotados pelo Ministério Público Eleitoral,
valendo lembrar que, por exemplo, nas palavras da eminente Ministra Cármen
Lúcia, "o exercício do poder de polícia para fazer cessar a propaganda irregular
compete ao juiz eleitoral e não ao Ministério Público". (REspe n° 284-78,
rei. Mm. Cármen Lúcia, DJe de 5.5.2011).
Realmente, como já reiteradamente afirmado perante este
Tribunal, o poder de polícia em matéria eleitoral pertence exclusivamente ao
Juiz Eleitoral.
Verifique-se, por exemplo, que nem mesmo no âmbito do
Direito Penal Eleitoral os inquéritos instaurados pelo Ministério Público Eleitoral
contra pessoas com foro privilegiado podem ficar alheios a supervisão e

29

A referência a tal procedimento não encerra análise de sua legalidade ou constitucionalidade, neste instante. _\
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controle por parte do Poder Judiciário. (HC no 1068-88, rei. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 5.12.2014; HC n° 573-78, rei. Min. Luciana Lóssio, DJe
de 28.10.2014; HC n° 40-85, rei. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.5.2014;
HC n°6-45, rei. Min. Giison Dipp, DJe de 21.8.2012).
Assim, reiterando as vênias aos sólidos fundamentos dos votos
que me antecederam, não verifico que o art. 105-A da Lei n° 9.504/97 padeça
de inconstitucionalidade material, o que, entretanto, não afasta a necessidade
de tal dispositivo ser interpretado de acordo com a Constituição da
República30.
Nesse aspecto, o fato de não ser admitida a instauração de
inquérito civil público para exclusiva aferição de episódios eleitorais, com
propósito de subsidiar ação a ser apresentada perante a Justiça Eleitoral, não
retira nem impossibilita a utilização ou reprodução, em ações eleitorais, dos
fatos, documentos e provas colhidos no âmbito do referido inquérito, quando
instaurado "para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e colõtivos", ou seja, para os fins próprios e
pertinentes à sua existência, tal como previsto no art. 129, III, da Constituição
da República.
Em outras palavras, o que a lei eleitoral não permite - porque
não condiz com as funções e finalidades previstas na Constituição e na Lei
n° 7.347/85 - é que o inquérito civil público seja instaurado para exclusiva
apuração de infração à legislação eleitoral. Mas a instauração de tal inquérito
para apuração de infração a normas constitucionais e legais não eleitorais não
impede que eventuais fatos, provas ou documentos que tenham relação com
as eleições sejam utilizados pelo Ministério Público Eleitoral para subsidiar
representação ou ação eleitoral.

30

Ao discorrer sobre o principio da interpretação conforme a constituiçao, Konrad Hesse ensina que "segundo'19sse
princípio uma lei não deve ser declarada nula quando possa ser interpretada em consonância com a
Constituição. Esta "consonância" não existe apenas onde a lei sem que recorra a pontos de vista
jurídicos-constitucionais, comporta uma interpretação compatível com a Constituição, pode ter lugar, também, quando
um conteúdo ambíguo ou indeterminado da lei se torna preciso graças aos conteúdos da Constituição. Assim,
portanto, no âmbito da interpretação conforme, as normas constitucionais não são apenas "normas-parâmetros"
(Prüfungsnormen), mas também normas de conteúdo (Sachnormen) na determinação do conteúdo das leis ordinárias"
(A Interpretação constitucional, § 80 (tradução de Inocêncio Mártires coelho) in Temas Fundamentais do Direito
Constitucional, Ed. Saraiva, 2009, p. 119.
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Nessa linha, recorde-se que este Tribunal já decidiu que,
"ainda que o inquérito civil público não seja vocacionado, primordialmente, à
apuração de ilícitos penais, é poder-dever institucional do Ministério Público
Eleitoral, na qualidade de dominus litis da ação penal, ao verificar de maneira
casual ou fortuita a ocorrência de prática de crime, promover a competente
ação penal eleitoral. [ ... ] Se os elementos probatórios que embasaram a
denúncia eleitoral surgiram originária e fortuitamente (fenômeno conhecido por
'Serendipidade) em inquérito civil público (em que sè apurava a prática de atos
de improbidade), mas para a propositura da ação penal eleitoral foi manejado o
instrumento apropriado: procedimento preparatório eleitoral - PPE, não se
configura sequer a hipótese de utilização de inquérito civil para a propositura
de ação penal eleitoral." (RHC n° 3488-22, rei. Mm. João Otávio de Noronha,
DJe de 6.5.2015).
Em igual norte, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que é possível a ação penal iniciada com base em inquérito
civil público presidido pelo Ministério Público:
PENAL E PROCESSO PENAL - CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL
COM BASE EM INQUÉRITO CIVIL - POSSIBILIDADE - EXCESSO
DE PRAZO - IRREGULARIDADE QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO
PENAL - INQUÉRITO CIVIL PRESIDIDO POR PROMOTOR DE
JUSTIÇA - POSSIBILIDADE - EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE
ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CRIME DE
QUADRILHA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO - INDÍCIOS
DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DENÚNCIA RECEBIDA EM
PARTE.
Mostra-se cabível o oferecimento de denúncia com escólio em
inquérito civil público. Precedentes.
O prazo previsto na Resolução n° 00112001 do Conselho Superior
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso não é peremptório.
O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
delegou a 02 (dois) Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio
e da Promotoria Civil de CuiabálMT a atribuição para promover
investigações tendentes a apurar o suposto desvio de dinheiro das
contas da AUMT. Ausência de irregularidade.
[ ...1
7. Demonstrado, em juízo perfunctório dos autos, que o denunciado,
no exercício de cargo de direção da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso, praticou, por 66 (sessenta e seis) vezes, o
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crime de lavagem de dinheiro tipificado no art. art. 11, §§ 11 e 41, da
Lei 12.683/2012, na forma do art. 71, caput (crime continuado), do
Código Penal.
8. Denúncia recebida em parte, com o afastamento do denunciado
das funções que exerce pelo prazo de 01 (um) ano.
(APn n° 527/MT, rei. Mm. Eliana Calmon, STJ - Corte Especial, DJE
de 17.4.2013.)

No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
PRATICADO POR PREFEITO. INQUÉRITO PENAL.
INEXISTÊNCIA. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. UTILIZAÇÃO PARA
LASTREAR ACUSAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA.
É descabido discutir a legitimidade do Ministério Público para
presidir inquérito penal se este não existiu, e o procedimento
instaurado pelo Parquet cuidava de inquérito civil público.
Embora o inquérito civil público tenha por objetivo apurar fatos
que poderão ensejar a propositura de ações de natureza civil, v.g.,
ação civil pública e ação de improbidade administrativa, não há
empeço a que, caso posteriormente se entenda haver indícios da
prática de infração penal, seja ele utilizado como suporte probatório
de eventual ação penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal.
À legação de falta de justa causa para a propositura da ação penal
afastada.
Ordem denegada.
(HC n° 123.8551SP, rei. Mm. Sebastião Reis Junior, STJ - 61Turma,
DJEde 4.6.2012).

Igualmente: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal de
que o Ministério Público pode oferecer denúncia com base em elementos de
informação obtidos em inquéritos civis, instaurados para a apuração de ilícitos
civis e administrativos, no curso dos quais se vislumbre suposta prática de
ilícitos penais. Precedentes." (APn n° 396/RO, rei. Mm. Cármen Lúcia, STF Tribunal Pleno, DJe de 28.4.2011).
De igual modo, a leitura do art. 105-A da Lei no 9.504/97, em
conformidade com o texto constitucional e com as demais normas do
ordenamento jurídico, não pode afastar o aproveitamento das provas e dos
documentos obtidos no âmbito do inquérito civil público quando tais elementos
também tenham pertinência com as eleições.

REspe n° 545-88.2012.6.13.0225/MG

56

No presente caso, a condenação imposta aos recorrentes foi
mantida apenas em razão da distribuição, no ano eleitoral, de manilhas. Além
da infração ao § 10 do art. 73 da Lei das Eleições, o acórdão regional registra
claramente que (fi. 1.072-1.074):
A instrução probatória evidenciou que a Administração Municipal, em
continuidade de prática adotada em anos e gestões anteriores, doou
manilhas a diversos cidadãos em situação de carência. As manilhas
eram instaladas como paliativo para evitar que a água utilizada pelos
moradores se misturasse com a água barrenta trazida pelas chuvas.

No entanto, obseivadas as premissas já traçadas na análise de
doação de cestas básicas, é patente que inexiste programa social
autorizada em lei que confira respaldo à doação de manilhas.
Conforme constou da própria petição inicial, "a doação de manilhas
em Sta. Cruz assumiu um status velado de programa social". Porém,
este "status velado" não é suficiente para configurar a excludente da
conduta vedada prevista no § 10 do art. 73 da Lei das Eleições.
Deve-se aqui atentar ao pleito da coerência e ao princípio da
legalidade, que comandam a atividade judicial: se, no primeiro caso,
o atendimento aos requisitos legais é suficiente e impede que se
decida em desfavor do recorrente com amparo em cogita ções sobre
a possível simpatia angariada com a concessão de cestas básicas,
no segundo caso o não atendimento dos mesmos requisitos pesa
irremediavelmente em seu des favor.
Desse modo, é agora pertinente afirmar, como feito pela sentença,
que o candidato à reeleição não pode se escusar pelo
continuísmo de prática irregular pela qual já era responsável,
porque tal postura redunda em conivência com possível
auferição de dividendos eleitorais. Certamente, diante da
premente necessidade dos munícipes, caberia à Administração ter
diligenciado a instituição de programa social com o objetivo de doar
manilhas, em lugar de contentar-se coma solução precária adotada.
Portanto, em razão de sua inércia e regularizar a doação de
manilhas, o recorrente permitiu-se ver incurso, com o advento
do ano eleitoral, na conduta vedada consistente em distribuição
gratuita de bens por parte da Administração Pública.
Ora, se a prática noticiada pelo acórdão regional diz respeito à
doação de bem do patrimônio público sem a necessária observância de
critérios legais previamente estabelecidos que autorizassem tal proceder,
parece evidente, no caso, que tal matéria poderia e, na verdade, deveria ser
apurada pelo Ministério Público Federal por meio de inquérito e, se for o caso,
da respectiva ação cível pública, em especial porque constatada en anos
anteriores ao da eleição.
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Assim, diante do caso concreto, não haveria razão jurídica para
impedir que eventuais fatos apurados em um inquérito civil que visasse à
proteção do patrimônio público pudessem ser utilizados para a instrução de
ação eleitoral.
Ademais, como registrado no acórdão regional, os elementos
colhidos no inquérito não serviram para substituir a prova colhida pela Justiça
Eleitoral com a observância do princípio do contraditório.
Ainda que fosse ilícita a instauração do inquérito nestes autos,
por versarem eles sobre fatos públicos - doação de manilhas -, não haveria
como estender tal nulidade à produção das provas em juízo, as quais não
podem ser tidas, no presente caso, como meras decorrências das
investigações realizadas no inquérito. Isso porque a doação das manilhas, em
si, não pode ser tida como ato que tenha sido descoberto apenas nas
investigações realizadas no inquérito, pois - repita-se - trata-se de ato público
cuja ciência é presumida.
Diante dessas razões, e acompanhando o eminente relator nos
demais pontos que enfrentam as outras alegações do recorrente, voto no
sentido de:
a) afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 105-A
da Lei n° 9.504/97, dando interpretação conforme o dispositivo,
de modo que se reconheça, no que tange ao inquérito civil
público, a impossibilidade de sua instauração para apuração
apenas de ilícitos eleitorais, sem prejuízo de:
ser adotado o Procedimento Preparatório Eleitoral já
previsto pelo Procurador-Geral da República; ou
serem aproveitados para propositura de ações
eleitorais elementos que estejam contidos em inquéritos
civis públicos que tenham sido devidamente instaurados,
para os fins previstos na Constituição da República e na
Lei n° 7.347/85;
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rejeitar a alegação de litispendência, pelos motivos
expostos neste voto; e

- - -

acompanhar, no mais, o eminente relator, para negar
provimento ao recurso especial.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
(relator): Senhor Presidente, eu também, se bem lido o meu voto, assento que
essa questão da inconstitucionalidade do art. 105-A da Lei 9.504/97 é
desinfluente ao julgamento.
Trouxe até voto alternativo, caso tivesse mudado a
jurisprudência de legalidade. Inseri essa questão apenas como nota de rodapé
no meu voto para refutar a alegação da parte de que seria inconstitucional.
Então, essa questão se faz de interpretação da legalidade, ou
não, do procedimento.
Observe bem que não estou aqui propugnando minhas ideias,
ressalto que o caso se resolve sem essa questão.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: O que destaquei foi o
seguinte:
[ ... ] reputo que a proscrição legislativa encartada no artigo 105-A da
Lei das Eleições se afigura manifestamente inconstitucional. De fato,
o constituinte de 1988 expressamente atribuiu ao Parquet a
prerrogativa de tutela de defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, ex vi
do artigo 127, caput.
Nesta toada, é inobjetável que a defesa da higidez da competição
eleitoral e dos bens jurídicos salvaguardados pelo ordenamento
jurídico eleitoral (normalidade e legitimidades das eleições, igualdade
de chance, moralidade e probidade eleitorais etc.) se situa no
espectro constitucional de atribuições do Ministério Público,
porquanto impactam na coletividade.
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Ao restringir o exercício de funções institucionais do Ministério
Público, o art. 105-A da Lei n° 9.504/97, acabou por violar o
preconizado no artigo 129, III, da Constituição da República.
A partir de 1988, a legitimação do Parquet para promover o inquérito
civil e a ação civil pública passou a constituir prerrogativa
constitucional da instituição, assegurada pelo citado dispositivo.
Embora se trate de ação de cunho civil, nada impede que os
elementos que embasaram a propositura da referida ação, colhidos
no bojo do inquérito civil, sejam utilizados para subsidiar a atuação
do Ministério Público no combate a ilícitos de natureza diversa, seja
penal (RE n° 464893, Rei. Mm. Joaquim Barbosa, DJ de 11.8.2008)
ou mesmo eleitoral.
Assim, tal restrição acaba por vulnerar também os princípios da
moralidade, da probidade e da coibição ao abuso dos poderes
político e econômico.
Demais disso, ressalto que a intenção do legislador, ao afastar os
procedimentos da Lei n° 7.347/1985, em matéria eleitoral, era a de
impedir que a atuação do Ministério Público nos procedimentos
previstos naquela norma - inquérito civil e ação civil pública pudesse acarretar reflexos prejudiciais à campanha eleitoral de
candidatos, bem como à sua atuação política, o que revela evidente
abuso do exercício do poder de legislar.
Por esse motivo é que rejeitei o argumento.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Vossa
Excelência aponta a incompatibilidade do artigo 105-A da Lei n° 9.504/97 com
a Constituição Federal.
Então, temos a seguinte situação: os três votos proferidos
negam provimento ao recurso, mas o voto do relator não enfrenta tal situação,
porque entende Sua Excelência que não é necessário ir à análise de
constitucionalidade, ou não, do artigo 105-A da Lei no 9.504/97, e nega
provimento.
O Ministro Luiz Fux enfrenta a questão e declara a
incompatibilidade do referido artigo com a Constituição e o Ministro Henrique
Neves, que também desprovê o recurso, dá interpretação conforme,
estabelecendo uns dez "artigos" na sua interpretação.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: De qualquer maneira,
acompanho o relator na conclusão.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Sin?. São
três conclusões iguais, mas com fundamentos e análises diferentes.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Senhor Presidente, acompanho a conclusão, seguindo o
posicionamento do Ministro Luiz Fux.

VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, eu também acompanho a conclusão do Ministro relator, negando
provimento ao recurso especial eleitoral, mas me mantenho fiel à posição já
externada por mim nesta Corte, no sentido de reconhecer a constitucionalidade
do artigo 105-A da Lei n° 9.504/97.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): A
inconstitucionalidade do artigo 105-A da Lei n° 9.504/97?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Não, a
constitucionalidade.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): A
constitucionalidade do artigo 105-A da Lei n° 9.504/97.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Acompanho o
Ministro João Otávio de Noronha in totum.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Sem
abordar a questão?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Sem abordar a
questão da constitucionalidade.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor
Presidente, se é possível chegar à conclusão de que a matéria pode ser bem
resolvida, pelo menos no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, sem se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade, diante dos argumentos que se
colocaram, acredito que haveria que fazer algumas distinções.
Nem penso que, a rigor, talvez, a proibição, como destacada
no voto do Ministro Luiz Fux e também no posicionamento do Ministro João
Otávio de Noronha, possa levar a um comprometimento da própria ideia de
higidez do sistema eleitoral, mas, por outro lado, retirar a disposição significa
perder o caráter especial ou, de alguma forma, banalizar o sistema, que tem
definição muito clara.
Sabemos, e essa é uma história conhecida, que há usos e
abusos da ação civil pública e, claro, isso se traduz no inquérito civil.
Então, a mim me parece que, para discutirmos a questão em
toda sua amplitude, precisaríamos realmente fazer distinction.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Foi a
tentativa do voto do Ministro...
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Percebi, pelo
número de linhas, que a ementa é maior do que o resumo.
Então, se podemos resolver nesse sentido, na linha da
jurisprudência...
Mas é claro que, como demonstrado tanto no voto do Ministro
Luiz Fux quanto no voto do Ministro Henrique Neves, é possível que haja
impasse em dadas situações, mas é possível também que se chegue à
conclusão de que, pelo menos, seja inconstitucional o uso indiscriminado da
ação civil pública e do inquérito civil em sede eleitoral.
Seria possível também o compartilhamento de provas, e outras
situações poderiam ser contempladas; daí, talvez, a adequação da
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interpretação conforme, mas me limito a isso, senão escreveremos um tratado
sobre otema.

- Então, acompanho o relator.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

(relator): Vossa Excelência vota pela inconstitucionalidade?
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Mas a conclusão é a mesma.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): A
conclusão é no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Senhores
Ministros, no Recurso Ordinário no 4746-42, processo do qual eu era relator fiquei vencido, prevaleceu a posição do Ministro Marco Aurélio -, de aplicar o
artigo 105-A da Lei n° 9.504/97 e entender que não é cabível na seara eleitoral
inquérito civil público. Foi numa votação de quatro votos contra três.
Em relação a esse tema, eu mesmo, como presidente, cheguei
a dar trânsito a recursos extraordinários propostos pela Procuradoria-Geral
Eleitoral para o Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que essa questão da
constitucionalidade, ou não, do artigo 105-A já está com recurso admitido para
Supremo Tribunal Federal.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Há,
inclusive, uma ADI da qual o Ministro Luiz Fux é o relator.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente):
Exatamente.
Então, voto no sentido de não enfrentar a questão. Serei mais
minimalista, como presidente da Corte, porque tivemos uma decisão. \
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Defenderia minha posição anterior, mas formaria maioria
conjuntural e, como o tema está colocado no Supremo, sem enfrentar esse
tema, sem a abordagem que fiz no passado, semelhante à do Ministro Luiz
Fux, no sentido da sua não aplicação, acompanho, por hora, os fundamentos
do voto do Ministro João Otávio de Noronha.
Aguardaremos o Supremo Tribunal Federal fixar o
entendimento a respeito do tema.
Em matéria de investigação criminal, sempre defendi a posição
de que a Polícia Judiciária Eleitoral é coordenada pelo Poder Judiciário, pela
Magistratura, daí a posição no sentido de que toda atividade que envolva
investigação criminal tem de passar pelo crivo do magistrado eleitoral.
Mas, em matéria de investigação eleitoral, o Ministério Público
precisa ter algum procedimento para colher indícios e previamente formular um
juízo e apresentar a ação. Como órgão de Estado, não pode colher indícios,
colocar em cima da mesa ou numa gaveta e não dar andamento de modo
formal.
Por isso, no caso em que eu era relator e fiquei vencido, votei
no sentido de se permitir investigação, manifestei-me alegando que assim há
maior transparência, porque existe um processo, uma capa, um número, e a
possibilidade, inclusive - lembrava o Doutor Humberto Jacques de Medeiros -,
de internamente os órgãos de controle verificar a atuação do procurador
eleitoral, em razão de o caso estar formalizado. Penso que a não formalização
é perigosa.
Pensando alto, a Procuradoria-Geral Eleitoral poderia,
independentemente dessa situação, normatizar um procedimento.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Afirmo
isso no meu voto. Já há procedimento preparatório eleitoral e o
procurador-geral eleitoral editou portaria regulamentando esse procedimento.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Assim,
formaliza-se essa atividade, que, paralelamente, é investigação civil também, e
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não há como cercear essa ação do Estado, e o fundamento constitucional
realmente tem sua relevância.
O Estado trabalha de maneira formal, não trabalha de maneira
improvisada ou informal, e o Ministério Público tem de formalizar esses
expedientes.
Mas, por hora, como esse tema já foi admitido e está
submetido ao Supremo, seja em recurso extraordinário, seja em ação direta de
inconstitucionalidade, acompanho o relator.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
(relator): Senhor Presidente, destacarei esses fundamentos diversos.
Não tratei da constitucionalidade, mas concordo com os
Ministros Henrique Neves e Gilmar Mendes e com Vossa Excelência. Acredito
que não se pode abusar do inquérito civil com propósito tipicamente eleitoral,
como bem colocado, mas não é mais a questão.
Então, deixo claro que houve diversidade de fundamentos e a
ementa deve registrar as diversas situações. Assim o acórdão fica mais fiel à
ementa.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): De
qualquer forma, é um posicionamento novo, uma reflexão da Corte em relação
ao posicionamento anterior.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 545-88.2012.6.13.0225/MG. Relator: Ministro João
Otávio de Noronha. Recorrente: Gilmar de Paula Lima (Advogados: João
Batista de Oliveira Filho e outros). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Recorrida: Coligação A Força do Povo (Advogado: Marcos Vinícius Araujo da
Silveira).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso,
por fundamentos diversos, nos termos dos votos individualmente proferidos.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar Mendes,
Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral-Eleitoral em exercício, Humberto Jacques de Medeiros.
SESSÃO DE 8.9.2015.*

Sem revisão das notas de julgamento da Ministra Luciana Lóssio.

