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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACORDAO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N o 3-48.2013.6.12.0036 - CLASSE 32 CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
Relator: Ministro Henrique Neves da Silva
Recorrente: Partido Trabalhista do Brash (PT do B) - Municipal
Advogados: Bevilar Barbosa de Oliveira JUnior e outro
Recorrido: Paulo Francisco Coimbra Pedra
Advogados: José Valeriano de Souza Fontoura e outros

RECURSO ESPECIAL. AcAo DE IMPUGNAcAO DE
MANDATO ELETIVO. ABUSO DO PODER
ECONOMICO. cAPTAcA0 ILICITA DE SUFRAGIO.
LITISPENDENCIA.
1. A litispendência entre feitos eleitorais pode ser
reconhecida quando ha identidade da relacao
juridica-base das demandas, não sendo possIvel afirmar
aprioristicamente e de forma generalizada a
impossibilidade de sua ocorrência.
2. As análises das situacOes fáticas e de direito que
impoem o reconhecimento da litispendência devem ser
feitas a luz do caso concreto.
3. A Iitispendência pode ser verificada quando ha plena
identidade de fatos e provas ja examinados pela instância
julgadora em feito anterior, sem que se tenha elemento
novo a ser considerado, como, por exemplo, quando
descobertas novas provas ou se pretenda a reunião de
fatos isolados que, por si, podem ser insignificantes, mas
no conjunto são aptos a demonstrar a quebra dos
principios constitucionais que regem as eleicoes.
4. HipOtese em que o Tribunal de origem registrou a
completa identidade entre os fatos apurados no feito e os
examinados em representacao anterior, cujo pedido foi
julgado procedente para cassar o mandato do
representado. Litispendência reconhecida.
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Recurso especial ao qual se nega provimento.

Acordam Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maloria, em desprover o recurso, nos termos do voto do relator.
Bn

MIN

mbro de 2015.

O HENIQU E1

ILVA - RELATOR
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RELATORIO

0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, o Diretório Municipal do Partido Trabaihista do Brasil
(PT do B) interpôs recurso especial (fls. 706-715) contra o acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul que, por unanimidade, rejeitou a
prelirninar de cerceamento de defesa e extinguiu, sem resolucao de mérito, a
acao de impugnacao de mandato eletivo proposta contra Paulo Francisco
Coimbra Pedra, candidato ao cargo de vereador do MunicIpio de Campo
Grande/MS no pleito de 2012 (fls. 662-678).
0 acôrdão regional tern a seguinte ementa (fls. 676-678):

RECURSO ELEITORAL. AcAo DE IMPuGNAcA0 DE MANDATO
ELETIVO. DOCUMENTOS EXISTENTES A EPOCA DA
IN5TRu cÁO PROCESSUAL. APREsENTAcA0 SOMENTE COM 0
RECURSO. INADMISS/BILIDADE. INAPLICABILIDADE DO
ART. 397 DO COD/GO DE PROCESSO CIVIL.
DESENTRANHAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. D0cuMENTAçA0 APENSADA AO FE/TO. SUPOSTA
AUSENCIA DE OPORTUN/DADE PARA MANIFEsTAçAO A
RESPEITO. INOCORRENCIA. AUDIENCIA E ALEGAcOES F/NA/S
EM QUE PODER!A TER S/DO SUSC/TADO 0 FATO. AUSENCIA
DE PREJUIZO. AUSENC/A DE NULIDADE. L!TISPENDENCIA
SUSC/TADA DE OF!C/O. L/DE EMBASADA EM INQUER/TO
IDENT/CO AO DE REPRESENTA cÁO /NTENTADA
ANTERIORMENTE. MESMA CA USA DE PED/R E MESMO
PED/DO. DEMANDA DES Ti TUIDA DE NECESSIDADE E
UT/LIDADE PROCESSUAL. EXT/N cÁO DO FE/TO SEM
REsoLu cÁO DE MERITO.
Não se tratando de docurnentos novos, pois existentes a época da
instrucao pro batOria, e nao havendo justificativa para a sua nao
apresentacao oportuna no momento via vet, tern-se por inaplicável a
excecao do art. 397 do COdigo de Processo Civil, razão pe/a qua/ se
determina seu desentranhamento dos autos.
Não ha que se fa/ar em nu/idade decorrente da não intirnacao acerca
de prova documental apensada ao feito quando o recorrente poderia
t6-1a impugnado em audiência de Instrucão e ju/gamento na qual
corn pareceu, e, similarmente, poderia ter suscitado o suposto
cercearnento de defesa em a/egacOes finals. Ademais, nao
demonstrado o prejuIzo necessário a decretacao do vício (pás de
nulité sans grief), a a/egaçao sornente em grau recursal conturba o
andarnento da /ide, nos termos do art. 17, inciso IV, do COdigo de
Processo Civil, sobretudo quando, em suas razOes recursais, o
insurgente contestou expressamente e apresentou suas justificativas
quanto aos fatos apresentados na a/udida documentacao.
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Considerando que Os fatos da exordial são exatamente Os mesmos
versados em representacao eleitoral distribulda anteriormente a
demanda originária do recurso, tendo a mesma causa de pedir
(fundada no mesmo inquérito policial, corn as mesmas irnputacoes captacão ilIcita de sufrágio e abuso de poder econOmico), assim
como o mesmo pedido (ap!icacao de mu/ta, cassacao de diploma
que, pe/o perfodo decorrido, converteu-se em cassacao de mandato
eletivo e decretacão de inelegibi/idade), e de se reconhecer a figura
da litispendência, nos termos em que disposto no art. 301, § 1. 1, 2.1
e 3.°, do Codigo de Processo Civil, não havendo ainda trans/to em
ju/gado da outra demanda.
o nome atribuldo as acOes nao tern o condão de descaracterizar a
litispendência, sobretudo quando a diferenca decorre do perIodo em
que ajuizadas as demandas - a representação quando o demandado
estava diplomado, mas não detinha mandato eletivo, e a A/ME
quando ja detentor de cargo eletivo -, verificando-se a mesma
irre/evância no tocante a diferenca entre os demandantes.
Não sendo caso de acao supletiva acerca de fatos apurados, mas
não abordados na representacao eleitoral ajuizada, tern-se por
ausente a demonstraçao do binômio necessidade/utiidade do
processo, pois o proveito buscado corn a A/ME seria ou será,
necessariamente, o mesmo daquele jã obtido na representacao.
Em sendo a Iitispendência matéria que pode e deve ser arguida de
ofIcio, em qua/quer tempo e grau de jurisdicao (art. 267, § 3•0, do
COdigo de Processo Civil), julga-se extinta, sern resolucao de mérito,
a acão de impugnacao de mandato eletivo, que deu or/gem ao
presente recurso.
Opostos embargos de declaracao, foram eles rejeitados, por
maioria, em acOrdão assim ementado (fls. 703-704):
EMBARGOS DE DECLARA cAO. RECURSO ELEITORAL.
OM!SSAO. LITISPENDENCIA DEVIDAMENTE ANALISADA E
RECONHECIDA. RECURSO SUFICIENTEMENTE ENFRENTADO.
AFASTAMENTO DO VICIO. PRETENSAO DE REDISCUTIR 0
MERITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.
Não ha que se falar em omissão na análise de todos os requisitos
para caracterizacao da /itispendência se ana/isados todos os
aspectos inerentes a figura jurIdica, assim como plena a anélise de
todos Os tOpicos do recurso.
Se a matéria debatida no recurso é contraditOria e admite
entendimento contrário ao exarado corn o acOrdão combatido,
afasta-se o reconhecimento do caráter prote/atOrio dos embargos,
dada a ausência de seus pressupostos.
Não havendo, nem mesmo em tese, os efeitos infringentes
invocados corn os embargos, entende-se que o recurso não se
submete a contraditOrio ou manifestação ministerial, rejeitando-se,
desse modo, questão de ordem suscitada corn base em
entendirnento contrário.
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Referindo-se a irresignaçao ao prOprio mérito do julgado, e näo a
algum vIcio ou irregularidade constante do aresto, pretensão essa
inviável em sede de embargos, nega-se pro vimento aos aclaratOrios.
Nas razöes do recurso, o Diretório Municipal do PT do B alega,
em suma, que:
a) o acórdão recorrido violou o disposto no art. 301, § 1 0 e
20 , do COdigo de Processo Civil, porquanto, "ao reconhecer a

figura da litispendência [ ... ] desconsiderou por completo os
requisitos essenciais para a configuraçao do instituto, quais
sejam, a identidade de partes, causa de pedir e pedido"
(fl. 709);
b) nao ha falar em litispendência entre a presente acao e a
Representaçao Eleitoral n° 829-11.2012.6.12.0036, ajuizada
pelo Ministério PUblico, haja vista que, além de não haver
identidade de partes, a causa de pedir também nao é a
mesma, pois, enquanto a referida representacao imputou aos

representados "tao somente a viola çao ao artigo 41-A, da
Lei das Eleiçoes, [ ... ] a presente demanda [ ... ], a/em da
captaçao ilIcita de sufragio, demonstrou a viola çao do artigo
30-A, da Lei n° 9.504197, sendo, portanto, mais abrangente"
(fl. 710);
c) o entendimento firmado no acórdäo recorrido viola a
jurisprudência firmada por esta Corte "no sentido de declarar

a inexistência de litispendência entre Representaçao Eleitoral
e Açao de lmpugnaçao de Mandato Eletivo" (fl. 712). Cita
como paradigma o acórdão de julgamento do RO n° 1.527,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, We de 24.3.2010;
d) a jurisprudência desta Corte entende que não ha
litispendéncia entre representaçoes eleitorais e acOes de
impugnacao de mandato eletivo mesmo que haja identidade
fática entre as demandas, pois se trata de acOes autônomas,
corn causa de pedir prOpria econsequencias distintas.

REspe n° 3-48.2013.6.12.0036/MS

Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial
para cassar o acOrdão recorrido, declarando-se a inexistência de litispendêricia
em relacao a Representacao Eleitoral n° 829-11.2012.6.12.0036.
Paulo Francisco Coimbra Pedra apresentou contrarrazOes ao
recurso especial as fls. 743-749, nas quais defende a integral manutencao do
acórdäo recorrido, argumentando, em suma, que:
a) em que pese a alegacao de que a litispendência so
ocorreria nos casos abrangidos pela teoria da triplice

identidade, "O entendimento rnajoritário e atual [ ... ] que a teoria
suscitada pelo recorrente O incapaz de abranger todas as
re/a çOes jurIdicas colocada[s] a análise do Judiciário" (fl. 746);
b) no caso dos autos, deve-se aplicar a teoria da identidade
da relacao jurIdica, segundo a qual "duas acoes devem ser
consideradas idênticas quando possuem o mesmo conteUdo,
ou seja, versam sobre a mesma situaçao fática em mais de urn
processo" (fl. 746);
c) de acordo corn a doutrina do Direito Processual Civil
brasileiro, a litispendência deve ser reconhecida nos casos em
que, como o dos autos, o Judiciário é provocado a solucionar a
mesma situacao fática em mais de urn processo;
d) os tribunais brasileiros tern adotado a teoria da identidade
da relacao jurIdica por considerarem que a teoria da trIplice
identidade e insuficiente para a verificacao da litispendência.
Cita, nesse sentido, julgados do Tribunal Superior do Trabalho
e do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;
e) não ha düvida quanto a configuracao da litispendência no
caso dos autos, não havendo falar, portanto, em violaçao ao
art. 301, § 1 0 e 20, do COdigo de Processo Civil, haja vista que
as acoes tratadas no acOrdão recorrido - a presente AIME e a
representacao ajuizada pelo Ministério Püblico Eleitoral - tern a
"mesma causa de pedir, ou seja, captaçao i/Icita de sufrágio
atravOs de suposta distribuicao de combustive!, tanto que
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ambas as acOes tern como princIpio de prova a mesma
investigaçao p0/idal e apreensao de documentos em urn posto
de combustivel e no escritOrio do acusado" (fl. 749).
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, em parecer as
fls. 753-756, opinou pelo provimento do recurso especial, sob o fundamento de
que a jurisprudência desta Corte e no sentido de que, "embora haja identidade
da causa petendi, a acao de investigaçäo judicial eleitora!, a acäo de
impugnaçao de mandato eletivo e o recurso contra expedicao de diploma não
produzem lltispendência nem ensejam a exceptio res judicata entre Si" (ft. 755).

E o relatôrio.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, o recurso especial é tempestivo. 0 acôrdão
relativo aos embargos de declaracao foi publicado no We de 7.2.2014,
conforme a certidão de fl. 704, e o apelo foi interposto na mesma data (fl. 706)
em peticao subscrita por advogado habilitado nos autos (procuracao a fl. 14 e
substabelecirnento a fl. 15).
Conforme relatado, o Tribunal Regional Eleitorat de Mato
Grosso do Sul entendeu caracterizada a litispendência, "considerando que os
fatos da exordial são exatamente os mesmos versados em representacao
e!eitoral distribuida anteriormente a demanda originaria do recurso, tendo a
mesma causa de pedir (fundada no mesmo inquerito p0/ida!, corn as mesmas
imputacoes - captacao llIcita de sufragio e abuso de poder econOmico), assim
como o mesmo pedido (aplicacao de multa, cassacao de diploma que, pelo
perlodo decorrido, converteu-se em cassacao de mandato eletivo e decretacao
de ine/egibilidade)" ( ft. 677).
Portanto, é corn base na tal premissa fática - a perfeita
identidade da causa petendi e dos pedidos da AIME e da representaçao já
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julgada - que se deve desenvolver o debate sobre a caracterizaçao da
litispendência.
0 recorrente alega que o entendimento do Tribunal de origem
violou o art. 301, § 1" e 21 , do Código de Processo Civil, bern como contrariou
a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido da impossibilidade de
caracterizaçao da litispendência.
De fato, esta Corte tern firme jurisprudência no sentido de não
reconhecer a litispendência entre representaçOes eleitorais e acoes de
impugnacao de mandato eletivo, ainda que fundadas nos mesmos fatos, por
se tratar de acOes autônomas corn causa de pedir e consequencias jurIdicas
distintas1.
0 entendirnento acima tern como fundamento a teoria da
trIplice identidade (tria eadem), positivada no art. 301, § 20, do Cod igo de
Processo Civil, a qual afirma que uma acao e idêntica a outra somente se
houver perfeita simetria dos seus três elementos: partes, causa de pedir,
tanto no seu aspecto prôximo (fundarnentos jurIdicos) quanto no remoto
(fatos jurIdicos), e pedido irnediato (provimento jurisdicional) e mediato (bern da
vida pretendido).
No entanto, ressalto que, em outras oportunidades, já me
manifestei sobre a necessidade de o tema referente a litispendência ser

Nesse sentido:
RECURSO ORDINARIO. REPREsENTAcA0. AcAO DE IMPuGNAçA0 DE MANDATO ELETIVO. cAPTAcA0
ILICITA DE SUFRAGIO. ELEIcOES 2006. DEPUTADO ESTADUAL. PRELIMINAR. LITISPENDENCIA.
AFASTAMENTO. OFERECIMENTO DE SERVlO DE FRETE GRATUITO A ELEITORES EM COMITE ELEITORAL
DE CANDIDATO. PRO VIMENTO. cAssAcAo DO MANDATO. APLICAcAO DE MULTA.
/ - No ha litispendéncia entre as acoes eleitorais, ainda que fundadas nos mesmos fafos, por serem acoes
autOnomas, corn causa de pedir própria e consequencias distinfas, o que impede que o julgamento favorável
ou desfavorável de alguma delas tenha influéncia sobre as outras. Precedentes do TSE.
II - 0 oferecimento de setviço gratuito de mudança para eleitores em perlodo eleitoral, por infermédio do comitê
eleitoral do candidato, con figura a prática de captacSo ilIcita de sufragio.
Ill - Recurso provido.
(RO n° 1.527, rel. Mm. Enrique Ricardo Lewandowski, WE de 24.3.2010, grifo nosso.)
Recurso Especial. Representaçao. TRE. Reforma. Sentenca monocrática. Cassaçao de diplomas. Multa. Prefeito e
Vice-Prefeito. Art. 41-A da Lei n° 9.504197. Renovaçao eleiçoes. Art. 224 do CE. [ ... ]
Litispendéncia. RepresentaçSo a RCEd. lnocorrencia. lmpossibilidade. Afericao. Potencialidade. Captacao de votos.
1- A representacao prevista na Lei n° 9.504197, a acao de impugnacao de mandafo eletivo, a acão de
invesfigacao judicial eleiforal e 0 recurso contra expedicao de diploma são autônomos, possuem requisitos
legais proprios e consequencias distinfas.
[ ... 1
7- Recurso Especial desprovido.
(REspe n° 26.118, rel. Mm. José Gerardo Grossi, DJ de 28.3.2007, grifo nosso.)
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rediscutido por este Tribunal. Na oportunidade, ressaltei: "a multiplicidade de
acOes na Justiça Eleitoral que, em princIpio, tern o mesmo objetivo prático de
afastar o eleito do cargo con quistado nas urnas e tema que merece ser
revisitado oportunamente por esta Corte" (RO no 9-80 e do RO no 3230-08, da

minha relatoria, We de 12.5.2014 e We de 9.5.2014 respectivamente).
1) Premissas
Para a análise da matéria, e necessário relembrar algurnas
premissas teOricas e genericas.
Corn a devida vênia dos que pensarn em sentido contrário, a
teoria da trIplice identidade é insuficiente para a solucao de todos os
problernas alusivos a identificaçao e a semelhança de acOes.
Por exemplo, a trIplice identidade não resolve os contextos
litigiosos em que, apesar de existirem partes diversas, ha identidade da relacao
jurIdica-base tratada nas acOes, de modo que o pronunciamento do Poder
Judiciário em uma vincula o julgamento na outra.
De igual modo, a teoria da tria eadem nao oferece resposta
satisfatOria quando a mesma parte, a partir de causa de pedir idêntica, deduz
pedidos que, embora diversos no seu aspecto imediato, são idênticos quanto
ao bern da vida pretendido.
A esse respeito, destaco as licOes de Luiz Guilherme Marinoni
e Daniel Mitidiero:
Embora o critOrio da trip/ice identidade tenha sido positivado
entre nOs, é possivel ainda cotejar açOes pelo critério da re/a cáo
juridica-base e chegar-se a conclusáo de que ha, por exemplo,
litispendência ou coisa julgada entre duas acoes sem que essas
tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Isso porque o
critério fornecido pelos tria eadem pode ser insuficiente para resolver
problemas atinentes a identifica cáo e semelhança entre acOes em
determinadas situacOes. Nesses casos, a/em de empregar-se o
critério da trip/ice identidade, pode-se recorrer subsidiariamente ao
critério da re/a cáo jurIdica base, que requer a comparação entre as
relaçöesjurIdicas afirmadas em juIzo, para saber-se se ha ou nao ha
litispendência ou coisa ju/gada em determinado contexto litigios02.
2

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Codigo de processo civil: comentado artigo par artigo, 2. ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunals, p. 311.
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Também admitindo a possibilidade de utilizacao da teoria da
identidade da relacao jurIdica-base para a identificacao das acOes, Fredie
Didier Junior preconiza o seguinte:
Cumpre lembrar, ainda, que e possIvel cogitar de
litispendência'coisa julgada mesmo sem a existência da chamada
trip/ice identidade
(art. 301, §2°, do CPC). No âmbito das causas coletivas, a
verificaçao da litispendência e da coisa julgada prescinde de
identidade de partes (basta a identidade do pedido e da causa de
pedir). Nas causas coletivas, ha inUmeros co-lègitimados legalmente
autorizados a atuar na defesa do mesmo interesse, do mesmo
dire ito, cuja titularidade pertence a urn ánico sujeito de dire itos
(a coletividade). Logo, o que importa para a configuraçäo da
identidade de dernandas e a precisa correspondência entre 0 pedido
e a causa de pedir, uma vez que vários SãO Os legitimados a
demander no interesse do sujeito titular da re/a cão substancial
deduzida ("o agrupamento humano") .

Antonio Gidi, referindo-se ao mesmo tipo de problema no
âmbito do processo civil coletivo, ensina:
E preciso ressaltar que, se entre uma agão coletiva do CDC e urna
ação civil pUblica, urna ação popular, urn mandado de segurança
coletivo ou qua/quer outra acao coletiva, ocorrer a identidade de
causa de pedir e de pedido, haverá Iitispendência entre essas duas
açoes. Serão a mesma e ánica acao coletiva, apenas propostas corn
base ern leis processuais diferentes4.
Poder-se-ia argumentar que não haveria litispendência entre duas
açöes co/etivas em defesa de uma rnesrno dire ito material, se
interpostas por diferentes /egitimados (dentre aqueles constantes no
art. 50 da LACP ou do art. 82 do CDC). A final, dir-se-ia, ainda que a
causa de pedir e o pedido sejam Os rnesrnos, as partes não seriam.
Em que pese o fato de as pessoas não serem empiricamente as
mesmas, entendemos que, para efeito de legitimidade,
Iitispendência, efeitos da sentenca e sua imutabi/idade (autoridade
da coisa julgada), juridicarnente, trata-se da mesma parte. Por outro
giro, as partes são consideradas as mesmas pelo direito positivo,
muito embora, empiricamente, no rnundo naturalIstico, nao o sejarn5.
[ ... ]

E preciso, pois, encontrar no sistema do direito positivo brasileiro,
so/u ção para esse inconveniente: a) de lege lata, a interpretacao
rnais correta do sistema, para a so/u cao do impasse criado pela
existência de "duas" acoes co/etivas "idênticas" (corn as mesmas
DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. vol.1. Bahia: Editora JusPodivm, 2009, p. 479.
GIDI, Antonio. Coisa julgada elitispendência em acOes coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, p.219.
Idem, p. 223-224.
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partes, no sentido acima, mesma causa de pedir e mesmo pedido), é
a aplicaçao dos dispositivos do CPC no que toca a matéria, mesmo
porque assirn dispöe, expressamente, o prOprio CDC (art, 93, II, in
fine). [..] No caso de duas acoes coletivas, o potencial con f/ito é
evidente, pe/o que sornente urna dessas deve prosperar. E nern
seria de se esperar o prosseguirnento de duas acoes co/etivas
exatarnente corn o mesmo firn. [...] Desse rnodo, impöe-se que seja
extinto o segundo processo, naquilo que coincidir corn o primeiro,
prosseguindo o feito no juIzo prevento. A entidade' autora do
processo extinto resta, apenas, a possibi/idade de intei'vir no
processo rernanescente como assistente Iitisconsorcial°.

De acordo corn esse pensamento, a causa petendi deve
prevalecer na análise da identidade de demandas, porquanto, entre os
elementos da acao, é a que constitui o ponto tangencial mais direto entre o
processo e o direito material. Em outras palavras, a causa de pedir traduz o elo
entre os fatos narrados na demanda jurisdicionalizada e a norma de direito
material que se pretende ver aplicada.
Conforme aponta o recorrido, os tribunais brasileiros já
reconhecem a insuficiência da teoria da triplice identidade para a verificacao
da litispendência, adotando, para tanto, a teoria da identidade da relacao
jurIdica7.
Assim, a primeira premissa a considerar neste julgamento é no
sentido de que: a teoria da trIplice identidade nao é suficiente para

7

Ibidem, p. 218-219.

(...] 2. A jurisprudência desta Corte admite, excepcionalmente, a ocorrëncia de litispendencia ou coisa julgada

enfre Mandado de Seguranca e Acao Ordinária, entendendo-se que tais fenômenos se caracterizam quando ha
identidade jurIdica, ou seja, quando as acoes intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o
polo passivo seja constituido de pessoas distintas; no pedido mandamenta!, a auforidade administrativa, e na acao
ordinária a prOpria entidade de Direito Páblico. No caso em apreço, todavia, não ha a alegada litispendéncia em
re/a çSo a acao ordinária 8146.20.12.401340-0, em frâmite na 2°. Vara Federal da Secao Judiciária do Distrito Federal,
uma vez que são diversas as causas do pedir. I...] (MS n° 18.666, rel. Mm. Napoleao Nunes Maia Filho, 1a Secao,
We de 7.10.2013, grifo nosso.)
[..13. No presente caso, a instãncia ordinária noticia que a recorrente trouxe ao Judiciário a discuss lo sobre a sua
manutençao na fit ularidade da seiventia, da qual foi afastada, em três oportunidades: por meio do urn mandado de
seguranca, quo foi denegado; em acão ordinária, cujo pleito era o reconhecimento da prescriçao administrativa, ainda
pendente de recurso; e, nestes autos, nos quais sua pretensSo é impedir o certame para preenchimenfo da vacãncia
do cartOno. 4. A feor do 1 1 do art. 301 do CPC, "caracteriza-se Iitispendencia ou a coisa julgada, quando se reproduz
acão anteriormente ajuizada". A identidade entre as acöes, por seu turno, pressupOe a igualdade das partes, da causa
de pedir (prOxima e remota) e do pedido (mediato e imediato). 5. Não obstante 0 pedido imediato seja diverso,
ambas as acoes tern idêntico pedido mediato - o reforno a fifularidade do Oficio do Registro Civil, Titu/os e
Documentos da cornarca de Ba!neário Cambori0 - evidenciando, desse modo, a ocorrência de litispendência.
(A9R-ARE5p n° 12.430, rel. Mm. Arnaldo Esteves Lima, ia Turma, DJE de 25.6.2012, grifo nosso.)
RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANçA. A IDENT/DADE DE DEMANDAS QUE CARACTERIZA A
L!T!SPENDENCIA, E A IDENTIDADE JURIDICA, QUANDO IDENTICOS OS PEDIDOS, VISAM AMBOS 0 MESMO
EFEITO JURIDICO. RECURSO ORDINA RIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RMS n° 6.948, rel. Mm. José de Jesus
Filho, l a Turma, DJ 17.3.1997, grifo nosso.)
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resolver todas as questoes relativas as demandas repetidas, cabendo
investigar a identidade da relacão jurIdica para resolver a questão.
Nesse sentido, destaco que os tribunals regionais eleitorais
brasileiros tern caminhado pelo reconhecimento dessa tese, ainda que
implicitamente8.
° Recurso Contra Expedição de Diploma. EleiçOes de 2012. Prefeito. Inelegibilidade. Negacao do diploma.
Impossibilidade. Litispendéncia verificada.
/ - Nota-se que o recorrente traz exclusivamente como causa de pedir as mesmos fatos descrifos na Acao de
Investigacao Judicial Eleitoral n.° 197-70, utiizando, inclusive, copia integral daqueles autos coma prove emprestada
no presente feito.
II - Assim e que, reiterando as exatos fatos e argumentos já postos em discussâo no 5mb/to de outra re/a cáo
pmcessual, imperiosa a aplica cáo da feoria da identidade da relaçSo jurtdica, Segundo a qual é necessãrio
recorrer-se "subsidiariamente ao critério da relacao juridica base, que requer a comparaçao entre as relacoes
juridicas afirmadas em juizo, para saber-se se ha ou nao Iitispendencia ou coisa julgada em determinado
contexto litigioso."
Ill - A/em disso, cam o advento da Lei Complementar n.° 135110, a Açao de Investigaçao Judicial Eleitoral passou a
se,vir também como instrumento processual apto S cassar 0 diploma dos candidafos eleifOs e, nSa apenas, 0 registro
de candidatura correlato.
IV - NSa conhecimenfo do mérito do recurso e consequente extinçSo do processo sem resoluçSo do mérifo que
impOe.
(TRE-RJ, RCED n° 31-32, rel. FSbio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, DJE/RJ de 2.8.2013, grifo nosso.)
AcAo DE IMPuGNA cAO DE MANDATO ELETIVO. LITISPENDENCIA. AcAo DE INVEST/GA AO JUDICIAL
ELEITORAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR PEDIDO. PROCESSO
EXTINTO SEM RES0LU cÁo DE MERITO.
I - Alega a Impugnada a ocorrência de IitispendSncia entre esta Açao de Impugnaçao de Mandato Eletivo e a Acao de
Investigaçao Judicial Eleiforal n" 4106-28 anteriormente ajuizada pelo Minis féno PUblico Eleitoral em face da
impugnada e outras 3 (três) pessoas. Para tanto, sustenta que "os fatos discutidos em ambas Acoes são idSnticos,
chegando o Autor, a fitulo de cause de pedir imediata, ao ponto de apenas e tSo-somente transcrever in totum e ipsis
literis as termos da Açao Eleitoral anteriormente aforada"
2 - Sabe-se que o Tribunal Superior Eleitoral tern reiteradamente afastado a litispendência entre os feitos
eleitorais, por considerS-los autônomos, corn causas de pedir proprias e consequencias distintas. Esse
entendimento, todavia, nSo pode ser aplicado de forma generalizada e abstrata, sob pena de fugir do real
significado da Iitispendência, que sornente pode ser apurada no caso concreto, tudo a depender da
delimita cáo felta pelo autor da açao, pois, embora tenham causas de pedir proprias, ha certa identidade entre
seus fun damentos jurIdicos.
3- Analisando as duas ocoes, cons fata-se que, de fafo, ha identidade de partes, de causa de pedir e pedido.
4 - Corn efeito, nesta A/ME figuram como parte a Ministério PUblico Eleitoral e a Impugnada. Na AIJE, o Parquet
ajuizou a acao contra a ore Impugnada e outros 3 em IitisconsOrcio passivo facultativo.
5- Os fatos são idênticos, tanto que a inicial da A/ME é a transcriçSo da inicial da AIJE.
6 - 0 pedido veiculado na AIJE e mais amplo que aquele veiculado nesta A/ME, jS que naquela, a/em de cassar o
diploma, visa-se ainda aplica cáo de multa e decreta cáo de inelegibilidade, en quanta nesta somenfe visa-se a
cassa cáo do mandato elefivo.
7- Ern casos tais, falar que as acöes possuem causa de pedir propr!a ou mesmo que possuem consequéncias
distinfas, seria dar mais valor a literalidade das palavras que a sua propria esséncia, desvirtuando assirn o
proprio ins fituto da litispendência, pressuposto processual negativo de valiosa utiliza cáo, mormente nos dias
de hole em que o Poder Judiciário como urn todo sofre corn o acümulo de processos.
8- Pre/iminar do Iitispendência aco/hida. Processo extinto sem resolucáo de mérito.
(TRE-ES, AIME n° 2247, rel. Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha, DJE/ES de 15.5.2013.)
AGRAVO REGIMENTAL - DEC/SÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE RECURSO CONTRA ExPEDIçA0 DE
DIPLOMA (RCED) EM FACE DA LITISPENDENCIA - EXISTENCIA DE IDENTIDADE DE PARTE, CAUSA DE PEDIR
E PEDIDO COM A AçAO DE INVEST/GA AO JUDICIAL ELEITORAL AJUIZADA ANTERIORMENTE NECESSIDADE DE COMBATER A PR0LIFERAçÃO DE AcOES ELEITORAIS PARA DIRIMIR A MESMA
s/TuA cÁo FATICA - RESPEITO AO PRINCIPIO DA SEGURANA JURIDICA - PRECEDENTE - AUSENCIA DE
RELA cÁO DE IDENTIDADE ENTRE ROL DE TESTEMUNHAS - CIRCUNSTANCIA DESPICIENDA PARA
CARACTERIZAçAO DE LITISPENDENCIA - DESPROVIMENTO.
A reforma da sistemStica processual da acáo do invesfigaçSo judicial eleitaral, promovida pela Lei Complemen far
n. 13512010, tomou via vol a cassacáa, a qualquer tempo, do diploma do candidato quo, cornprovadamente, for eleif 0
"Em razSo disso, passou a ser juridicamente possIvel reconhecer a ocorrência da Iitispendência e da coisa
julgada entre a açao de invesfigaçSo judicial eleitoral e o recurso contra a expedicSo de diploma quando
tenham por causa de pedir idénticos fatos, notadarnente porque a aufonomia processual das açoes eleitorals

emrazãodbnfIciseltarudopsabivoder.
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A situacao descrjta na jurisprudência citada retrata hipóteses
em que são ajuizadas duas ou mais acOes eleitorais que possuem idéntico
objetivo mediato, qual seja afastar o candidato eleito do exercIcio do mandato
popular.

E o que ocorre, por exemplo, entre a representaçao para
apuracao da prática de captacao ilIcita de sufrágio e a acao de impugnacao de
mandato eletivo fundada na prática de corrupcao eleitoral.
A análise de reiterados casos confirma que, em grande parte,
além da identidade das partes, ha mera reproducao de pecas processuais nas
quais, quando ha major atencao, tern-se apenas a modificaçao da identificacao
da acao e da designaçao das partes (representante/autor - representado/réu).
Em alguns casos, sequer ha essa preocupacao.

E comum que se observem

designacoes imprOprjas que nao foram percebjdas na técnica da "copia e cola".
Do mesmo modo, nesses casos, as sentencas eleitorais
produzidas a partir de igual técnica também incidem nesse lapso,
eventualmente.
Tern se tornado comum, por outro lado, a apresentacao de
mUltiplas acOes, cuja diferença está apenas no polo ativo da demanda,
enquanto que os fatos narrados e o direito aplicado são idênticos.
Essa prática se agrava quando se verifica que o ajuizamento
das acOes pode ocorrer ao longo de todo o processo eleitoral e, ao final,
abre-se novo prazo (15 dias) para a propositura da derradeira acao
constitucional.

ate então defendida pela jurisprudencia sempre teve por fundamento as distintas consequencias jurIdicas
previstas em lei para cada urna das pretensoes deduzidas em juízo, circunstãncia que, como dito, não
subsiste mais.
Nesse sentido, oportuno enfatizar que "0 ordenamento juridico pa trio repudia a reproduçao de aqoes entre as
mesmas partes para a solucao de urn Unico IitIgio. Prevê solucoes processuais para evitar a proliferacao de
causas idênticas e, ainda, a possibiidade de decisoes divergentes" (STJ, RMS 27054, We 13.10.2009,
Min. Arnaldo Esteves Lime)" fPrecedente: TRESC. Ac. n. 28.134, de 17.4.2013. Re!. Juiz Luiz Cézar Medeirosj.
De ordinário, seguindo a orientacao da doufrina e da jurisprudência pátria, é cogitavel a ocorrência de litispendência
mesmo inocorrente a trIplice identidade prevista no 2 0 do art. 301 do CPC (mesmas partes, causas do pedir e
pedidos). Essa possibilidade, quando ocorrente, resume-se, em geral, a idontidade do partes nas demandas
transindividuals, coletivas ou difusas, quo näo e o caso em desate. A AIJE e o RCED, em tese, envergam o mesmo
objotivo juridico: cassacao do diploma do candidato eleito. Contendo a AIJE antoriormente ajuizada a trindade de
semelhança do RCED, é indefectIvel o reconhecimenfo da litispendbncia. Ademais, a relaçao do identidade entre o rol
de testemunhas da AIJE e do RCED não so consfitu,, nos fermos do pro falado 2 1 do art. 301, como pressuposto
para o reconhecimenfo da litispendência.
(TRE-SP, Recurso de Diplomaçao n° 2.147, rel. LuizAntônio Zanini Fornerolli, DJE/SP de 14.6.2013, grifo nosso.)
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Em todos esses feitos, conquanto os pedidos imediatos
possam ser diferentes - cassacao do registro, cassacao do diploma ou
cassaçao do mandato -, a consequência jurIdica intentada pela parte é
rigorosamente a mesma: impedir que o réu exerca a representacao popular.
Assim, em relaçao ao direito eleitoral contemporâneo é
possivel afirmar que, em alguns casos, quando atingidas as fases prOprias, ha
mera reproducao de acoes anteriormente ajuizadas.
Esse tipo de procedimento era relevante e necessário no final
do século passado, quando pela redacao original do inciso XIV do art. 22 da
Lei Complementar no 64, de 1990 9 , a acao de investigacao judicial eleitoral
somente era capaz de cassar o registro de candidatura se a acao fosse julgada
ate o dia da eleicao, como era pacIfico na jurisprudência'°.
Somente em 2009, apOs amplos debates, a jurisprudência
deste Tribunal foi alterada no julgamento do RO 1362, quando se passou a
admitir que a cassacao do registro ocorresse quando o julgamento fosse
realizado depois da votacao ate o dia da diplomac5o11.
Em seguida, corn a edicao da Lei Cornplementar no 135, de
2010, o conteüdo do art. 22, XIV, foi alterado. A partir da nova redaçao, foi
acrescida a possibilidade de "cassaçao do registro ou diploma do candidato
diretàmente beneficiado".

Redacao original: XIV - julgada procedente a representaçao, o Tribunal declarara a inelegibilidade do representado e
de quantos hajam contribuido para a prática do ato, cominando-Ihes sancâo de inelegibilidade para as eleiçoes a se
realizarem nos 3 (três) anos subsequentes a eleicao em que se verificou, além da cassacäo do reg istro do
candidato diretamente beneficiado pela interIerência do poder econômico e pelo desvio ou abuso do poder de
autoridade, determinando a remessa dos autos ao Ministério PUblico Eleitoral, para instauracâo de processo
disciplinar, se for o caso, e processo-crime, ordenando quaisquer outras providências que a especie comportar;
10 [ ... ] 2. A cassaçao de registro de candidatura, em sede de investigaçao judicial, sornente é possivel caso seja
esse feito julgado antes das eleiçOes, conforme interpretaçao do art. 22, XIV e XV, da Lei Complementar n° 64/90.
Ac. n° 25.673/SP, DJ de 5.5.2006, rel. Mm. Caputo Bastos.

Efeitos da investigacao judicial eleitoral quanto ao momento de julgamento: julgada procedente antes da eleicao, ha
declaracao de inelegibilidade por trés anos e cassacao do registro; julgada procedente apOs a eleicao, subsiste a
declaraçao de inelegibilidade por três anos e remessa de copia do processo ao Ministério PUblico Eleitoral, para os
fins previstos nos arts. 14, § 10 e 11, da Constituiçâo Federal, e 262, IV, do COdigo Eleitoral. (Ac. n° 1.313/MS, DJ de
28.3.2003, rel. Min. Sepülveda Pertence).
[.] 8. 0 todo articulado da Constituicao Federal abona a conclusSo de que, nos termos do inciso XIV do artigo 22
da Lei Complementar n° 64/90, é possIvel, em sede de acao de investigacao judicial eleitoral, a imposiçao da pena de
cassacão de registro e de inelegibilidade, mesmo apOs o dia da votacao, mas antes da diplomaçâo do candidato
eleito. lnterpretaçao constitucional que visa a excluir urn vácuo jurisdicional (do dia da votaçao ate a diplomacao dos
eleitos) durante o qual nSo existiria qualquer provirnento jurisdicional efetivo, capaz de gerar a cassacão de registro,
hábil a afastar do processo eleitoral e a impedir que venha a ser diplornado 0 candidato que abusou do seu poder
econômico ou politico. [ ... ] (RO n° 1362, rel., Min. Gerardo Grossi, red. design. Min, Carlos Ayres, We 6.4.2009)
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Corn isso, o momento em que foi proferida a sentenca na acao
de investigacao judicial eleitoral é irrelevante. Se proferida antes da
diptomacao, haverá o afastamento do candidato em decorrência da cassacao
do seu registro de candidatura, se proferida apos a diplomacao, o diploma é
cassado.
Certo, porem, é quo de acordo corn a atual redacao do inciso
XIV do art. 22 da LC no 64/90 o julgamento da acão de investigacao judicial
eleitoral apos a diplomacao é capaz de, em termos práticos, afastar o
candidato do exercIcio do mandato para o qual foi eleito, em face da
cassação do seu diploma.
Portanto, o ajuizamento da ação de impugnacao de
mandato eletivo para tratar de fatos que ja foram ou já estão sendo
examinados em açäo de investigacão judicial eleitoral anteriormente
ajuizada não é mais essencial para que se chegue ao afastamento do
candidato eleito, como era necessário antes das alteraçoes introduzidas
pela LC no 135, de 2010.

Outro aspecto geral que deve ser objeto de reflexäo, diz
respeito ao momento em que as lides se acumulam.
Como dito anteriormente, o ajuizamento da acao do
investigaçao judicial eleitoral pode ocorrer ao longo de todo o processo
eleitoral. Admite-se, em tese, o protocolo da AWE desde a escoiha do
candidato em convenc5o 12 ate a data da diplomacao13.
Durante este perlodo, igualmente em tese, pode ser ajuizada
mais do uma acao, por diferentes partidos ou candidatos adversários do réu.

E indiferente para o tema proposto aferir ou discutir o momento hábil para a propositura da AWE - antes da
convençâo, apOs a convencão ou somente apOs o protocolo do pedido de registro de candidatura. Adota-se, neste
instante, a data da escolha do candidato em convencao apenas corno termo médio, sem vinculacao as diversas teses.
12

2008.

13 ELEIcOES
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANçA. AçAO DE
INvE5TIGAcA0 JUDICIAL ELEITORAL. PRAZO. PROPOSITURA. DIPL0MAcA0. DESPROVIMENTO.
1. De acordo corn a jurisprudencia deste Tribunal Superior Eleitoral, as acoes de investigacäo judicial eleitoral (AIJE)
fundamentadas em abuso de poder e condutas vedadas a agentes pOblicos podern ser propostas ate a data da
diplomacao (RO
Rel. Mm. Felix Fischer, We de
2. Esse entendimento já era pacifico durante as Eleicôes
e, corn a inclusão do §
ao art.
da
Lei n° 9.504/1997 (redacao dada pela Lei n°
não se confirma a suposta violaçao ao priricIpio da
anterioridade da Lei Eleitoral (art. 16, da Constituiçao Federal de
3. Agravo regimental não provido. (AgRg-MS n°
rel. Min. Joâo Otávio de Noronha, We de

1.453,

5.4.2010.
2008
12.034/2009),
1988).
53-90,

12

29.05.2014).

73
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A multiplicidade de feitos judicials e resolvida pelas regras da
conexão ou continência, cabendo ao juiz determinar a reunião dos processos,
a fim de evitar decisOes conflitantes

(CPC, art. 105).

Entretanto, os procedimentos eleitorais devem ser céleres

(CF, art. 50 , LV)(Xlll, c.c a Lei n o 9.504/97, art. 97-A) e a aplicacao das regras
do processo civil se dá de forma merarnente subsidi6ria14.
Dal porque, em determinadas situacoes - por exemplo,
quando urn feito já se encontra em fase avancada, prOximo da sentenca, e ha
o ajuizamento de outro - a reunião dos processos nao se mostra
recomendável ou prod ucente'5.
Em certas ocasiöes, inclusive, e possIvel que o ajuizamento de
determinado feito ocorra quando o anterior que tenha versado sobre os
mesmos fatos ja tenha sido julgado e esteja sendo discutido nas instâncias
superiores, em grau de recurso.
Essa hipôtese, alias, e mais comum quando ha o ajuizamento
de acao de impugnacao de mandato eletivo apOs a diplomacao por fatos que já
tenharn sido tratados em acao de investigaçao judicial eleitoral anteriormente
apreciada.
Assim,

a reunião dos processos em razão da conexão ou

continéncia verificada, conquanto sejam üteis e devam ser aplicadas
sempre que possIvel, nao são suficientes para solucionar todas as

14
Confiram-se, alguns exemplos: I) inaplicabilidade do art. 188 do COdigo de Processo Civil aos feitos eleitorais
(Al no 1.945, rel. Mm. José Eduardo Alckmin, DJ de 8.10.1999); II) inaplicabilidade do art. 191 do COdigo de Processo
Civil aos feitos eleitorais (AgR-Al n° 578-39, rel. Min. Marcelo Ribeiro, WE de 3.3.2011); III) inaplicabilidade do prazo
de quinze dias do art. 37 do Código de Processo Civil ao registro de candidatura (AgR-RO n° 402-59, da minha
relatoria, PSESS em 9.9.2014); IV) conversão em dias do prazo em horas, afastando-se a regra de contagem minuto a
minuto (A9R-REspe n° 39014-70, rel. Man. Arnaldo Versiani, WE de 10.5.2011); V) desnecessidade de expediçao de
carta de ordem ou observância do art. 411 do COdigo de Processo Civil nos casos de testemunhas indicadas em açâo
de perda de cargo eletivo por desfihiacao partidária (AC n° 185-78, da minha relatoria, WE de 31.3.2014);
VI) impossibilidade de aplicaçao analOgica do art. 485 do COdigo de Processo Civil no que tange a acao rescisOria no
processo eleitoral (AgR-Al n° 692-10, rel. Mm. Nancy Andrighi, WE de 11.11.2011); VII) desnecessidade de intimacSo
pessoal ou por meio de diário oficial nos moldes preconizados pelo art. 242 do COdigo de Processo Civil nos feitos de
registro de candidatura, em que é suficiente a publicacao da decisSo em cartOrio ou do acOrdao em sessflo
(AgR-REspe n° 31.116, rel. Min. Marcelo Ribeiro, PSESS em 6.10.2008); e VIII) inaplicabilidade do disposto no art. 20
da Lei n° 9.800/99 no àmbito da Justica Eleitoral (Res.-TSE n° 21.711).
15
RECURSOS ORDINARIOS. ELEIcOEs 2010. REPRESENTAçA0. DEPUTADO ESTADUAL. CAPTAcA0 ILICITA
DE SUFRAGIO. AUSENCIA DE PROVA ROBUSTA E INEQUIVOCA. RECURSOS ORDINARIOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.
1. A conveniência, ou nab, da reuniâo dos processos, decorrente de eventual conexSo ou continéncia - art. 105 do
COdigo de Processo Civil -, é faculdade do juiz, porquanto cabe a este administrar o iter processual. 2. Na hipOtese,
nSo ha conveniência, porquanto Os autos supostamente conexos encontram-se em fases processuais distintas. [...] 5.
Recursos ordinários conhecidos e desprovidos. (RO n° 1514-49, rel. Mm. Laurita Vaz, WE de 7.8.2013).
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hipóteses de multiplicidade de acöes judiciais, especialmente quando ha
distanciamento temporal entre a propositura das açôes.
Por Ultimo, mas talvez o ponto mais importante dessa análise,
deve ser lembrado que a composicao das Codes Eleitorais é marcada pela
rotatividade de seus membros que possuem mandatos de dois anos, admitida
Unica reconduçao.
Corn isso, não e estranho que durante o processo eleitoral haja
alternância dos julgadores ou a participaçao de membros substitutos.
Essa caracterIstica própria da Justica Eleitoral, se de urn lado é
salutar por afastar a estagnaçao e a concentraçao do controle sobre as
eleiçoes nas mãos de urn mesmo grupo, de outro, nao pode dar azo a quebra
do principio da seguranca juridica e permitir que determinada pessoa seja
submetida a duplo julgamento pela mesma instância sobre o mesmo fato, a
partir da análise de iguais provas.
Nesse sentido, as regras processuais estabelecem que, de
modo geral, a publicacao da decisão encerra a jurisdiçao da instância, sendo
que a decisao somente poderá ser alterada nas hipOteses do ad. 463 do CPC
ou pelas instâncias superiores, ao apreciar os eventuais recursos interpostos
pelas partes.
Na Justica Eleitoral nao e diferente. Ainda que se cogite da
possibilidade de reforma prevista no § 70 do ad. 267 do Codigo Eleitoral, a
jurisdicao da prirneira instância se encerra corn a remessa dos autos a
instância superior e somente pode ser reaberta por decisão ern grau de
recurso que anule o decisum.
lgualrnente, nas instâncias superiores, tendo sido lavrados e
publicados os acOrdãos relativos as acOes originárias ou recursos, inclusive os
integrativos, nao ha espaco para a rediscussão da matéria decidida, salvo nos
casos especificos que autorizam o uso da acao rescisôria.
0 encerramento da jurisdiçao pelas instâncias as quais o
processo é submetido constitui garantia essencial a segurança jurIdica. 0
indivIduo e o fato a ele imputado não podem, ressalvadas algumas excecOes,
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ser objeto de mUltiplos julgamentos pelos mesmos membros ou por seus
sucessores em igual instância jurisdicional.
Não se trata, aqui, propriamente, da incidência do instituto da
coisa julgada que pressupoe o trânsito em julgado das decisOes judiciais.
Litispendência e coisa julgada não se confundem, pois
"ha litispendência, quando se repete ação, quo está em curso; ha coisa
julgada, quando se repete acao que já foi decidida por sentenca, de quo não
caiba recurso" (CPC, art. 301, § 30)
Entretanto, como destaca Pontes de Miranda, "a alegaçao de
litispendência está ligada ao princIpio do que não deve haver duas demandas
sobre o mesmo objeto, entre as mesmas pessoas. Esse princIpio, porque
existe, dificulta que duas demandas ou mais se estabele cam, corn o risco final
de contradicao das sentenças: se näo se operasse essa inibicao da dupla
relaçao jurIdica processual, poderia haver duas sentenças igualmente
válidas"16
Do mesmo modo, "Se a finalidade precIpua do processo O
tomar efetivo o dire ito material, e torná-lo efetivo corn vistas a pacificacao
social, irnpoem-se nao permitir o ordenarnento a duplicidade de processos
tendo por objeto a mesma lide, esteja ela pendente, como mOrito do algurn
processo em curso, esteja ela definitivamente composta, como coisa julgada
derivada de algum processo ja extinto" .
Ainda que se reconheca a diferenciacao entre a Iitispendência
e a coisa julgada, o respeito a ambos os institutos é condicao essencial para
manutencao da seguranca jurIdica, não apenas pela vertente do principio
da protecao da confianca - que é reforcada pela decisão judicial -, mas
principalmente pela existência de caso julgad&8.

1996, 31 ed., pbg. 129
2004, 9a ed., pág. 295

16

Comentários ao COdigo de Processo Civil, Tomo IV, Pontes de Miranda, Ed. Forense,

17

Comentários ao COdigo de Processo Civil, Vol. Ill, JJ. Calmon Passos, Ed. Forense,

18

Sobre o caso julgado e a seguranca juridica, revejam-se as licOes de Canotilho: A segurançajuridica no âmbito dos
actos jurisdicionais aponta para o caso julgado. 0 instituto do caso julgado assenta na esfabilidade definitiva das
decisöes judiciais, quer porque está exciulda a possibilidade de recurso ou a reapreciaçao de questOes já decididas e
incidenfes sobre a rota çãø processual dentro do mesmo processo - caso julgado formal -, quer porque a relacão
material controvertida ('questão de mérito' 'questao do fundo) e decidida em termos definifivos e irrefratáveis,
impondo-se a todos os tribunals e a todas as autoridades - caso julgado material 1...] (Direito Constitucional e Teoria

da Constituiçao, Ed. Almedina 7 a ed., Ng.

264)
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Revela-se, pois, inadequado e despiciendo novo julgamento de
processos que, nao obstante eventual diversidade quanta a parte legitimada
para exercer o polo ativo da demanda 19 , tenha, rigorosamente, a mesma
causa de pedir, o mesmo pedido mediato, o mesmo contexto probatório e a
mesmo dernandado de representacao já julgada por este Tribunal. Mais do que
isso, constitui estorvo ao regular exercIcio das funcoes jurisdicional e
administrativa, bern como ao cumprimento de prazos em outros feitos
eleitorais.
A prOpria impugnacao do mandato perante a Justica Eleitoral,
qualquer que seja a via, causa comocao e instabilidade institucional no Orgao
ao qual o mandatário está vinculado, visto que o provimento do pedido e o
consequente afastamento do titular implicam a anulacao, pela via jurisdicional,
da vontade popular proveniente das urnas par quebra dos princIpios
constitucionais que regem as eleicoes.
Além disso, do ponto de vista social, o julgamento de qualquer
acao eleitoral que trata do preenchimento dos cargos politicos, seja qual for a
seu resultado, incute nas partes e nos cidadãos a expectativa de estabilizacao
do governo, de definicao de quern exercerá o poder em seus nomes por
determinado periodo de tempo, assim coma sobre a legalidade ou ilegalidade
dos atos praticados pelos candidatos.
Dessa forma, não se rnostra válido que a rnesma instância
jurisdicional, exercendo sua funcao, aprecie determinada situacao fática e a
considere coma perfeitamente legal e, em outro feito subsequente (quando ha,
inclusive, a possibilidade de alteracao do quadro de intérpretes da lei), a exata

19

No processo contencioso eleitoral - em especial aquele voltado a desconstituiçao do registro, do diploma ou do
mandato -, assim como nas acOes coletivas, as pessoas legitimadas sâo previstas na legislaçao prOpria, vg, os
arts. 30 e 22 da Lei Complementar n° 64, de 1990. E, em suma, na maioria das vezes, Os autores nao comparecem
em juizo para defender direito que Ihes seja exciusivamente proprio; deduzem, a rigor, pretensão voltada a tutela de
interesses de toda a coletividade, nâo cabendo, por isto, obstar a participacão sempre desejada do Ministério Püblico
Eleitoral.
Veja-se, por exemplo, o caso da ação de investigacao judicial eleitoral, em que, não obstante a multiplicidade de
legitirnados, nenhurn deles pode se apresentar como o titular exclusivo do direito afirmado em juizo, atinente a
legitimidade e a normalidade do pleito eleitoral. 0 mesmo sucede corn a acSo de irnpugnaçSo de mandato eletivo,
cujo objeto diz respeito a moratidade e a legitimidade para o exercicio do mandato.
A premissa acima se mostra verdadeira nos mais variados casos de ilIcitos eleitorais corn aptidão para ensejar
a cassaçao: i) art. 30-A da Lei n° 9.504/97 (moralidade no que tange aos gastos de carnpanha); ii) art. 41-A da
Lei n° 9.504/97 (liberdade do exercicio do voto); iii) representaçSo por conduta vedada (normalidade do pleito e
igualdade de chances) e iv) art. 262 do COdigo Eleitoral (moralidade para o exercicio do mandato). Em todas essas
situacôes, Os diversos legitimados nao pleiteiarn direito prOprio, mas, sim, direito da coletividade para o qual são
legitimados por disposição legal, juntamente corn o Ministério Püblico Eleitoral.
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situacao fática passe a ser considerada como ilegal, sem que haja qualquer
nova prova ou elemento essencial descobertos.
Nesse particular, este Tribunal Superior, apesar de não
adentrar especificamente o debate a respeito da Iitispendência, ja assentou a
inviabilidade de se analisar novarnente fatos apreciados em momento anterior.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

RECURSO CONTRA ExPEDI9A0 DE DIPLOMA. ELEIcOES 2002.
ART. 262. COD/GO ELEITORAL. MATER/A DECIDIDA EM OUTRO
FE/TO. PREJUDICIAL/DADE.
Queda-se prejudicado o Recurso Contra Expediçao de Diploma
quando os fatos que Ihe dão suporte foram examinados em outro
feito e tidos como insuficientes para conduzir a perda do mandato.
Improcedente.
(RCED n° 657, rel. Mm. José Delgado, DJ de 8.8.2006.)
Da mesma forma, em caso que envolvia a candidatura a
reeleiçao do então governador do Distrito Federal Joaquim Roriz, esse também
foi o entendimento do Plenário deste Tribunal, que, apos julgar o RCED n° 613,
entendeu prejudicado o RO n° 738, bern como vários outros recursos
ordinários, entre os quais se destaca o RO n° 738, no qual o eminente Ministro
Luiz Carlos Madeira asseverou o seguinte (DJ de 15.4.2005):

Decido.
A Recorrente admitiu a exclusão do pOlo passivo de Joaquim
Domingos Roriz, tendo em vista que o tema aqui versado foi objeto
de apreciaçao no RCED n° 6131DF, restando, portanto, o pedido
prejudicado quanto a ele, pela perda de objeto.
Requereu, no entanto, o prosseguimento do Recurso Ordinário
quanto aos demais Recorridos.
Busca seja reconhecida a influência e a potencialidade no p/eito.
Sabe-se que para a procedência da AIJE e necessária a
demonstraçao da potencialidade para influir no resultado do p/eito,
em decorrência do abuso praticado. Ou, simp/esmente,
potencia/idade em prejudicar a /isura do certame.
No presente caso, Jim itou a afirmar a Recorrente quanto aos demais
Recorridos que e exatamente uma correlaçao existente entre o
poder econOmico e politico (Os recorridos e as verbas pOb/icas
utiizadas em propaganda institucional) e os meios de comunicacao
sociais (o jornal JOS) formando uma estrutura de mO/tip/a
potencialidade, pois ao mesmo tempo em que se garante a
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publicidade dos atos de governo, garante-se, em contra partida, a
propaganda eleitoral indireta dos recorridos.
Inegável, pois, que restam provados Os abusos perpetrados pelos
recorridos, dos quais foram tambOrn, os beneficiados direitos (sic).
(fl. 330)
Ora, Os fatos deste Recurso ja foram analisados no RCED n°
6131DF, Mm. Carlos Vel/oso, na sessâo de 17.2.2005. A conclusão
foi no sentido da nao-caracterizacao de infracao ou da falta de
pot encialidade para influir no resuitado do pleito de 2002.
Fundamento suficiente para reconhecer que este Recurso está corn
o seu pedido prejudicado.
Ante o exposto, nego seguirnento ao Recurso Ordinário, corn
fundamento no art. 36, § 60, do RITSE.
Pub/ique-se.
Brasilia, 20 de junho de 2005.
Ministro Luiz Carlos Madeira, relator.
Na mesma linha, outros recursos ordinários envolvendo os
fatos discutidos no RCED n° 613 foram tidos como prejudicados, entre os
quais os ROs n° 700 e n° 740, em que se pretendia o prosseguimento da acao
em relacao as demais candidaturas dos outros recorridos, que não o candidato
reeleito para o cargo de governador. Em relacao a esses dois recursos
ordinários, houve agravo para o Plenário deste Tribunal, sendo negada a
pretensao da Coligacao recorrente, justamente porque ja foram examinados os
fatos por este Tribunal no sentido de que não caracterizariam ilIcito eleitoral ou
não tinham potencialidade para influenciar o resultado do pleito.
0 tema foi revivido no julgamento do RO n° 697. Novamente,
esta Corte Superior - inclusive corn a manifestacao oral do Procurador-Geral
da RepUblica - reconheceu a prejudicialidade do recurso, em face de a matéria
já ter sido examinada em outro feito. Eis a ementa desse julgado:

RECURSO ORDINARIO. IN VEST/GA cAO JUDICIAL. ABUSO DE
PODER. PRELIMINAR. JOAQUIM DOMING OS RORIZ
PREJUDICIAL/DADE. JULGAMENTO RCED NO 613 e RO NO 738.
SANcAO PRE VISTA NO ART. 101 I, d, da LC NO 64190.
INOCUIDADE. PREJUDICIAL/DADE QUANTO AOS DEMAIS
RECORRIDOS.
1. Exclui-se do polo passivo da demanda o recorrido Joaquim
Domingos Roriz, por forca da apreciacao, em julgados anteriores,
dos fatos articulados neste recurso (RCEd n° 613, Re!. Mm. Carlos
Velloso; RO n° 738, Rel. Mm. Carlos Madeira).
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2. Tratando-se da conduta prevista no art. 10, I, d, da LC n° 64190,
queda-se prejudicada a análise do recurso ordinário, uma vez
que a sancao legalmente pre vista, caso aplicada, mostrar-se-ia
absolutamente inOcua, ante o decurso de tempo ocorrido desde as
eleicoes de 2002.
3. Inteligência do verbete n° 19 da Sümula do TSE: "0 prazo de

inelegibilidade de três anos, por abuso de poder econômico ou
politico, e contado a partir da data da eleicâo em que se verificou
(art. 22, XIV, da LC 64, de 18/5/90)".
4. Recurso ordinário prejudicado.

(RO 697, Rel. Mm. José Delgado, DJ 10.11.2006.)
Neste ponto, é importante, destacar que a impossibilidade de
reexame dos mesmos fatos por uma instância jurisdicional pode não restar
configurada em determinadas hipôteses, tais como: quando a primeira acao e
julgada improcedente por insuficiência de provas e ha descobertas de novos
elementos de conviccao na segunda; ou quando a análise da matéria é feita
sob angulo diverso, tal como ocorre quando a acao de irnpugnaçao de
mandato eletivo reüne diversas representacoes para dernonstrar que a prática
de fatos isolados, que nao seriam, por si, suficientes para a cassacao do
registro ou do diploma, revela situacao em que o conjunto de irregularidades
perpetradas tern o condão de macular a legitimidade e a normalidade das
eleicoes.
Essa diversidade de situacOes, por sua vez, somente pode ser
examinada a luz do caso concreto e, justamente por isso, não ha como se
estabelecer uma regra geral que regule a matéria da Iitispendência no âmbito
do processo Eteitoral.
E, se, de urn lado, näo ha corno reconhecer urna regra
absoluta de interpretacao do instituto da Iitispendência para afirmá-lo sempre
presente em determinadas situacOes, de outro também nao é possivel afirmar
que a Iitispendência jamais poderá ocorrer em feitos judiciais eleitorais.
Dessa forma, e de se conctuir como premissa deste voto que a
multiplicidade de acöes eleitorais que versam sobre os mesmos fatos
traz, em si, risco razoável a seguranca juridica que deve envolver as
decisöes judiciais.
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Em contrapartida, somente a partir da análise da situacão
Mica e, em alguns casos, dos elementos de prova considerados em cada
processo é que so poderá afirmar a existéncia ou não da litispendência
entre acôes judiciais.
A partir dessas premissas se verifica a necessidade de
atualizacao da jurisprudência deste Tribunal no que diz respeito a incidência da
litispendência entre feitos eleitorais.
Como se viu, o entendimento consagrado por esta Corte tern
sido peremptório no sentido de afastar a litispendência, ao passo que, pelas
prernissas e conclusOes acima, deve ser reconhecida a tese no sentido de que:
A litispendência entre feitos eleitorais pode ser
reconhecida quando ha identidade da relacao jurIdica-base
das

demandas,

aprioristicamente

nao
e

sendo
de

forma

possIvel

afirmar

generalizada

a

impossibilidade de sua ocorrência.
As análises das situaçôes fáticas e de direito que impöem
o reconhecimento da Iitispendência devem ser feitas a luz
do caso concreto.
A litispendência pode ser verificada quando ha plena
identidade de fatos e provas ja examinados pela instância
julgadora em feito anterior, sem que se tenha elemento
novo a ser considerado, como, por exemplo, quando
descobertas novas provas ou se pretenda a reunião de
fatos isolados quo, por si, podem ser insignificantes, mas
no conjunto são aptos a demonstrar a quebra dos
princIpios constitucionais que regem as eleiçöes.
2. 0 caso dos autos
Fixadas as prernissas acirna, analiso os fundamentos do
acôrdäo regional. No que tange ao reconhecimento da litispendência, o
IRE/MS entendeu o seguinte (fls. 669-672):
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[ ... ]

Compulsando detidarnente Os autos, deparei-me corn situacao
processual que enseja o não conhecimento não apenas deste
recurso, mas tambérn da prOpria acao de irnpugnação de mandato
eletivo (A/ME) que deu origem ao presente recurso.
E que os fatos narrados na inicia/ da acao e que foram objeto de
debates e da sentenca vergastada pro ferida na 1 1 instância eleitora/,
são exatamente os mesmos versados na Representacão E/eitoral
n.° 829-11.2012.6.12.0036 (fls. 3301400), de autoria do M/N!STER/O
PUBLICO ELEITORAL, que fora distribulda em 22.11.2012 (fl. 330),
portanto em data anterior a distribuiçao da acao originária deste
recurso, ocorrida em 7.01.2013 (fis. 2-verso).
A A/ME originaria versa exatamente sobre os mesmos fatos
apurados na representação e/eitora/ supramencionada, que tiverarn
por fundamento o mesmo inquérito po/icia/, qual seja, o de
n.° 0199/2013 do Departamento de Po!Icia Federal.
Mais, não sO tiveram como fundamento o mesmo inquerito, como
também as imputacoes feitas ao ora recorrente são as mesmas,
quais sejam, captacao ilIcita de sufrágio e abuso de poder
econômico. Os pedidos nas duas açoes também são os mesmos, a
saber: ap/icacao de mu/ta, cassacão de diploma na representacão
que, pe/o perlodo decorrido, converteu-se em cassação de mandato
e/etivo, que e igua/ ao desta A/ME, e decretacão de ine/egibi/idade
do ora recorrente.
Da aná/ise do exposto, e de se reconhecer que se está diante da
ocorrência de /itispendência, nos termos em que disposto no COdigo
de Processo Civil, verbis:
Art. 301. ( ... )

§ 1 0 Verifica-se a Iitisperidência ou a coisa julgada, quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2° Uma açâo e idéntica a outra quando tern as mesmas
partes, a rnesma causa de pedir e o rnesmo pedido.

§ 30 Ha Iitispendência, quando so repete açâo, que está em
curso; ha coisa julgada, quando se repete açâo que já foi
decidida por sentença, de que nâo caiba recurso.
Corn efeito. Como ja dito, tanto na A/ME em que fol manejado o
presente recurso, quanto na Representacao E!eitora/ n.° 829-11.
2012.6.12.0036, a causa de pedir e Os pedidos são idênticos, o que
gera a indubitável ocorrência de Iitispendência. Digo ser o caso de
/itispendência porque contra o acOrdão pro ferido nos autos da
referida representacao ainda cabe recurso, pelo que não ha se fa/ar,
naque/es autos, de trânsito em ju!gado do acOrdão (O que, caso
fosse verificado, geraria a ocorrOncia de coisa ju/gada).
Nem se diga que o nome atribuldo a cada urna das açoes (A/ME
e REPRESENTAAO ELE/TORAL) teriarn o condão de
descaracterizar a sobredita /itispendência, pois o nomen iuris dado a
cada daquelas so é diferente, na hipOtese, por conta do perlodo em
que foram ajuizadas.

REspe n° 3-48.2013.6.12.0036/MS

25

Na representaçao eleitoral, o representado estava apenas
diplornado, e ainda nao detinha mandato eletivo; dal porque
ajuizar-se a representa cáo. Tanto e verdade que, ao final da
representação, tanto a JuIza de 10 grau, quanto este SodalIcio,
decretaram a cassa cáo do mandato do ora recorrido, e não a
cassa cáo do diploma.
Jã por ocasião da acão originaria (A/ME) deste recurso, o ora
recorrido já ha via tornado posse do cargo de vereador, ou seja, já
detinha o mandato eletivo; dal a possibilidade de ajuizarnento de
acao que visasse a irnpugnação, corn vista a cassação, do
respectivo mandato, e náo do diploma, que O apenas pressuposto da
referida posse.
o que interessa a lide é a presenca dos mesrnos cornponentes
básicos da acao que se repetern em ambos procedimentos: foram
ajuizadas em re/a cáo ao rnesmo réu, utilizararn-se dos mesmos
fatos, que foram apurados no mesmo inquérito policial, apoiaram-se
na mesrna causa de pedir, e possuem os mesmos pedidos.
o fato de as acoes em questao terem sido ajuizadas por partes
ativas distintas (a representação eleitoral foi ajuizada pelo MPE, e
esta ação por partido politico) não descaracteriza a litispendência.
Ate porque esta acão sO poderia ter sido ajuizada supletivamente em
re/a cáo a primeira. Em outras palavras, esta ação sO teria cabimento
se o Ministério Páblico Eleitoral nao tivesse exercido a atribuicao que
/he O cometida pela Lei Eleitoral, se porventura tivesse permanecido
inerte, o que evidentemente não ocorreu, ja que os fatos são
exatamente os mesmos, bern como as imputacOes que foram
atribuidas ao ora recorrente.
A ação sup/etiva poderia ser ajuizada, também, caso a/gum ou
a/guns dos fatos apurados no inquérito supracitado nao tivesse sido
objeto da representaçao eleitoral ajuizada por primeiro, o que
também nao aconteceu, haja vista que, por /Ogica, o mesmo
inquerito policial ou outro procedimento administrativo pode dar
ensejo a propositura de duas ou mais acOes judiciais. Mas, somente
no caso de na primeira acao não ter sido imputado ao pretenso réu
uma ou a/gumas das condutas que foram apuradas no procedimento
investigatOrio, fato que, corno dito, não ocorreu no presente caso.
/sso porque as condutas atribuIdas ao ora recorrido, tanto nesta
acao corno na que foi ajuizada por primeiro, são as mesmas, quais
sejarn, a captacao ilicita de sufrágio e o abuso de poder econômico,
exatamente pe/os mesmos fatos, oriundos das mesmas diligências
empreendidas no bojo no inquerito policial supramencionado.
Disso tudo advém, ainda, a ausência de demonstraçao de urn
binOmio consagrado na doutrina e na jurisprudência, que deve
nortear qualquer processo judicial: a necessidade-utilidade do
processo.
o binôrnio necessidade-utilidade, que representa a caracterIstica
regente do processo hodierno, e autoexplicativo, urna vez que, ao
requerer a tutela jurisdicional, a parte deve dernonstrar que aquela
Me e ou será necessária, imprescindfvel, e que, ao mesrno tempo,
Me O itil, ou seja, que o provimento jurisdicional pleiteado Me trará
a/gum proveito, a/guma utilidade efetiva. E não 6 o caso do
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pro vimento

requerido na inicial da A/ME da qua/ originou-se o
presente recurso, uma vez que todos Os fatos e circunstâncias,
causa de pedir e pedido constantes nesta acâo ja foram deduzidos
em JuIzo em outra acao pre/iminar a esta (Representacao E/eit oral
n.° 829-11.2012.6.12.0036).
Corn efeito, o provImento jurisdicional p/elf eado na inicial desta
A/ME, que, acaso procedenfe, redundaria na aplicacão de mu/fa, na
cassacao do mandafo e na decretaçao de ine/egibi/idade do ora
recorrente, por ser o mesmo pro vimento que já consfa do pleito
contido na supracifada representação, nao e ou nao seria mais
necessário, tampouco ütil, ao parfido politico recorrido, visto que, em
sendo acoihidos os referidos pedidos, a reconta gem de votos é
medida que se impoe e, refeifos os ca/cu/os e esfabelecido o novo
quocienfe eleifora/, o proveif 0 buscado pelo partido nest a A/ME seria
ou será, necessariamente, o mesmo daquele obtido na
represenfação.
Assim, a ale gada necessidade, ou mesma utilidade, do provimenfo
jurisdicional, buscado pelo partido politico recorrido nesta A/ME, é
inexistenfe, e já era de inicio inexisfente, razão pela qua/ a in/cial
deveria ter sido liminarmente indeferida, ante (1) a orrência da
litispendência noticiada, (2) da ausência de razäo para ingresso
desta acao pelo seu caráter sup/etivo ou, ainda, (3) da fa/ta de
demonsfraçao do binOmio necessidade-utilidade do processo.
A litispendência é matOria que pode e deve ser arguida de ofIcio,
em qualquer tempo e grau de jurisdiçao, con forme dispOe o art. 267,
§ 30, do COdigo de Processo Civil.
Ante o exposto, arguo, de ofIcio, preliminar de /itispendência, para o
fim de julgar extinfa, sem reso/ucao de mérito, a açäo de
impugnação de mandato e/etivo, que deu or/gem ao presenfe
recurso.

Chama a atencao no caso ora em julgamento a circunstância
de ter o Tribunal de origern assentado a completa identidade entre os fatos
apurados na Representaçao n o 829-11.2012.6.12.0036, ajuizada pelo
Ministério Püblico Eleitoral, e os versados nos presentes autos, alusivos a
alegada prática de captacao ilIcita de sufragio e de abuso do poder econômico.
Assim, afigura-se evidente, corn base em premissas
insuscetIveis de revisão em sede extraordinária (SUmulas 279 do Supremo
Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justica), a identidade da relacao
jurIdica-base tratada em ambas as acOes, bern como dos respectivos pedidos
mediatos, de modo a ficar caracterizada a litispendéncia independentemente
dos respectivos nomen juris dos instrumentos processuais.
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Não bastasse isso, consta do acOrdao recorrido que a pedido
deduzido na Representacao no 829-11.2012.6.12.0036 foi julgado procedente
para reconhecer a prática dos ilIcitos eleitorais apontados na inicial e,
considerando a data da prolacao do decisum, para cassar o mandato do réu
naquela acao, ora recorrido20.
Nessas situacoes, além de ter sérias dUvidas inclusive quanto
A existência de interesse processual por parte da autora da acao de
impugnacao de mandato eletivo, entendo caracterizado na espécie verdadeiro

excesso de jurisdicao, corn a movimentação do aparato jurisdicional eleitoral
por duas ocasiOes em evidente desperdIcio de tempo e de recursos püblicos
que poderiam ser mais bern aproveitados para a solucao de outras
controvérsias.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao

recurso especial interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Trabalhista do Brasil (PT do B).

ESCLARECIMENTO

0 SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, eu
gostaria de, rapidamente, abordar esse tema de haver, efetivarnente, anomalia
no rol de acOes que versem sobre o rnesmo fato e possarn chegar a resultados
diferentes. Assirn, se o fato e o rnesrno, efetivamente dele se defende a
imputado; e esse mesmo fato näo pode ser renovado para outra finalidade.
Por exemplo, o COdigo de Processo Civil estabelece eficácia
preclusiva da coisa julgada, e também estabelece a que é coisa julgada. Ou
seja, coisa julgada é repetir-se urna acao que tenha sido julgada. Mas ninguem
repete açao julgada corn o rnesmo sujeito, a rnesrno pedido ou mesma causa

petendi. A parte propOe outra acao diferente, que vai infirmar aquele resultado.
Isso acaba gerando urna violacao da coisa julgada, tambérn.
20

No referido processo, o ora recorrido interpos recurso especial, distribuido ao eminerite Ministro Admar Gonzaga,
ainda pendente de julgamento por esta Corte Superior.
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E este, portanto, o mesmo caso da Iitispendência. A finalidade
da Iitispendência é que, para o mesmo fato, so haja urn pronunciarnento
judicial. Ou seja, nao se pode repetir urna acao que ja esteja em curso, como
também, não se pode repetir uma acao que ja fora julgada.
Essa linha defendida pelo Ministro Henrique Neves da Silva
descortina uma realidade que as vezes ocorre realmente na Justica Eleitoral.
Uma repeticao de acoes, corn a finalidade de se chegar a algum resultado,
tendo em vista que corn relacao a anterior não se obteve o resultado
pretendido.
Aguardarei o voto-vista da Ministra Luciana Lóssio, mas, de
toda maneira, entendo ser essa uma linha nova da jurisprudência, bastante
acertada.
Alguns conceitos hoje estão ultrapassados. Por exempto,
sempre se considerou duas acOes conexas quando elas tern o mesrno pedido,
ou a mesma causa petendi. Agora, o Codigo de Processo Civil estabelece e
esciarece que são conexas todas as acoes que, julgadas separadamente,
possam gerar resultados contraditOrios. Elas nem tern o mesrno pedido, nao
tern a mesma causa de pedir, ma, se forem julgadas separadamente, gerarn
resultados contraditôrios. Portanto, a conexão está em reunir isso para não
gerar resultado contraditório. E esse tarnbém é urn novo conceito de
litispendência e violacao da coisa julgada.

PEDIDO DE VISTA

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Senhor
Presidente, eu peco vista dos autos.
Mas, antes, gostaria de trazer alguns temas para debate e
reflexão de todos. Afinal, penso eu, toda mudanca de jurisprudência requer o
amadurecimento do Colegiado.
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Num passado recente, discutimos esse tema
interessantIssimo, no que toca a AIME e ao RCED. Inclusive, fol em razão de
entendimento jurisprudencial que veio a alteracao legislativa.
Mas, no que toca a Iitispendência, em relacao a
Representacao e a AIME, ha determinado ponto que me preocupa. Não tive
oportunidade de conversar corn o Ministro Henrique Neves antes do
julgamento, mas digo isso em pUblico, para que todos possam refletir: quando
veio a alteracao do inciso XVI pelo XXII, afirmou-se que nao será considerada
a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleicao, apenas a gravidade. E
nossa jurisprudência estabelece que, para a configuracao da AIME, nOs
aferimos a potencialidade, porque estamos aqui a buscar a tutela da
legitimidade do pleito.
E temos precedentes. Urn, da relatoria do eminente
Ministro Gilmar Mendes - recurso especial eleitoral das eleicOes de 2012; urn
do Ministro Dias Toffoli e outro da Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Trata-se, portanto, de algo que devemos pensar e refletir. Se, no exame da
AIME, examinamos esse fato sob a ótica da potencialidade de alterarem o
resultado das eleicOes - a legitimidade do pleito -, na representacao nao
examinamos os fatos sob esta Otica.
Fica, então, urn dado para refletirmos. Trarei o meu voto o
quanto antes, considerando a relevância do tema para a Justica Eleitoral.
0 SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Eu
gostaria de fazer algumas ponderacoes.
Em prirneiro lugar, a partir do § 10 do artigo 14 da Constituicao exatarnente o dispositivo que me levou a votar, inicialrnente vencido, quando
aqui iniciei. Depois, corn o tempo, veio a prevalecer a tese da nao recepcao do
recurso contra expedicao do diploma para os casos de corrupcao, abuso ou
fraude. Exatamente porque era urn recurso apOs a diplomaçao; e, pela
Constituicao de 1988, está assim disposto no § 10 do artigo 14:
Art. 14 ( ... )
§ 10. 0 mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça
Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruida a
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ação corn provas de abuso do poder econôrnico, corrupcâo ou
fraude.
Pois bern, se a Constituicao estabeleceu esse velculo
processual para apear alguem do mandato obtido nas urnas, penso que este é
a velculo correto e adequado que o Poder Judiciário deve aceitar.
E fato que existem as investigacoes judiciais eleitorais. As

acOes de investigacao judicial eleitoral, muitas vezes, tern repetidos os seus
objetos, a sua causa de pedir numa AIME; por vezes, sern que as partes sejarn
as mesmas - a parte autora. As vezes, é o Ministério PUblico; as vezes, é o
partido; as vezes, é o candidato.
Mas aqui não podemos levar ao pe da letra, subsidiariarnente o
CPC, quando alude a litispendência, estando presentes as mesmas partes,
mesmo objeto e a rnesma causa de pedir. Por que? Porque, na verdade, 0 que
se tern de interesse a preservar aqui é a lisura do processo eleitoral. Se urn
candidato de urn partido propoe uma acao de investigacão judicial eleitoral, ele
nao está agindo so no interesse privado, ou no interesse subjetivo desse
partido. Ha interesse pUblico objetivo de defesa da lisura do processo eleitoral
e das eleicoes.
Ora bern, muitas vezes pode haver urna AIJE, cujo objeto é o
mesmo de AIME. Na AIJE, o autor é partido politico ou coligacao, na AIME é o
Ministério Püblico. Vai-se dizer que nao ha litispendência, porque as partes nao
são as mesmas? A parte que propOe a acao sernpre o faz na defesa do
interesse pUblico; o interesse püblico objetivo da lisura do processo eleitoral.
Penso que essa jurisprudência tern como visão uma leitura
muito rnais especIfica da subsidiaridade do COdigo de Processo Civil e dos
dispositivos processuais, no sentido da sua aplicacao. Mas não é possIvel
transpor para o ârnbito da Justica Eleitoral da mesma maneira corno isso é
julgado nas relacOes privadas. Porque o nosso objeto é outro, o nosso objeto é
o direito püblico, não são interesses subjetivos de partidos, de pessoas ou de
candidatos.
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Já tivemos aqui a oportunidade de julgar casos como o de
Lavras, em que ha dez acOes de investigacao judicial eleitoral e depois uma
AIME. E temos de julgar separadarnente.
A Ministra Maria Thereza já nos informou que é relatora de
inUmeros casos de determinado municIpio, que envolve várias acOes de
investigacao judicial eleitoral, e uma AIME também.
Penso que, de acordo corn o dispositivo do § 10 do artigo 14
da Constituicao, tudo deve ser reunido, porque ali se reüne o interesse pUblico
objetivo de se preservar a lisura do processo eleitoral. Reünem-se todas as
acoes, independentemente de quern sejam os autores, porque na verdade o
autor é urn sO: o interesse pUblico.
Não you adiantar o voto, mas louvo a proposta trazida, de
alteracao da jurisprudência - é importante que se registre isso. Trata-se de
proposta que muda a jurisprudência, porque a Justiça Eleitoral sempre aplicou,
orientada por este Tribunal Superior, a näo litispendência entre a investigacao
judicial eleitoral e a acao de impugnacao de mandato eletivo.
Esse debate nOs enfrentaremos em breve, mas é este urn
terna bastante oportuno, penso eu, para dar-se maior eficiência, major eficácia
e urn uso rnais racional dos instrumentos processuais, na defesa do interesse
püblico objetivo da lisura do processo eleitoral.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 3-48.2013.6.12.0036/MS. Relator: Ministro Henrique
Neves da Silva. Recorrente: Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) - Municipal
(Advogados: Bevilar Barbosa de Oliveira Junior e outro). Recorrido: Paulo
Francisco Coimbra Pedra (Advogados: José Valeriano de Souza Fontoura e
outros).
Decisão: ApOs o voto do Ministro relator, desprovendo o
recurso, pediu vista a Ministra Luciana Lóssio.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar Mendes,
Luiz Fux e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em
exercIcio, Humberto Jacques de Medeiros.

SESSAO DE 16.6.2015.
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VOTO-VISTA (vencido)

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Senhor
Presidente, dada a clareza e minudência na exposicao dos fatos, adoto o
relatôrio elaborado pelo e. Min. Henrique Neves:
o DiretOrio Municipal do Partido Trabalhista do Brasil (PT do B)
interpôs recurso especial (fls. 706-715) contra o acórdäo do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul que, por unanimidade
rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa extinguiu, sem
resolução de mérito, a ação de impugnação de mandato eletivo
proposta contra Paulo Francisco Coimbra Pedra, candidato ao cargo
de vereador do Municipio de Campo Grande/MS no pleito de 2012
(fls. 662-678).
0 acórdão regional tern a seguinte ementa (fls. 676-678):
RECURSO ELEITORAL. AçAo DE IMPuGNAçA0 DE
MANDATO ELETIVO. DOCUMENTOS EXISTENTES A

EPOCA DA lNsTRuçAo PROCESSUAL. APREsENTAçA0
SOMENTE COM 0 RECURSO. INADMISSIBILIDADE.
I NAPLICABI LI DADE DO ART. 397 DO CODIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESENTRANHAMENTO. PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. D0cuMENTAçA0
APENSADA AO FEITO, SUPOSTA AUSENCIA DE
OPORTUNIDDE PARA MANIFEsTAçAO A RESPEITO.
INOCORRENCIA. AUDIENCIA E ALEGAcOES FINAlS EM
QUE PODERIA TER SIDO SUSCITADO 0 FATO. AUSENCIA
DE PREJUIZO. AUSENCIA DE NULIDADE. LITISPENDENCIA
SUSCITADA DE OFICIO. LIDE EMBASADA EM INQUERITO
IDENTICO AO DE REPRESENTAçAO INTENTADA
ANTERIORMENTE. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO
PEDIDO. DEMANDA DESTITUIDA DE NECESSIDADE E
UTILIDADE PROCESSUAL. EXTINQAO DO FEITO SEM
RESOLucAO DE MERITO.
Não se tratando de documentos novos, pois existentes a época
da instrução probatória, e nâo havendo justificativa para a sua
não apresentacâo oportuna no momento viável, tern-se por
inaplicável a exceçâo do art. 397 do Código de Processo Civil,
razão pela qual se determina seu desentranharnento dos
autos.
Não ha que se falar em nulidade decorrente da não intimação
acerca de prova documental apensada ao feito quando 0
recorrente poderia t6-la impugnado em audiência de instrução
e julgamento na qual compareceu e, similarmente, poderia ter
suscitado o suposto cerceamento de defesa em alegacöes
finais. Ademais, nâo demonstrado o prejuIzo necessário a
decretaçâo do vício (pas de nulité sans grief), a alegacâo
somente em grau recursal conturba o andamento da lide, nos
termos do art. 17, inciso IV, do Código de Processo Civil,
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sobretudo quando, em suas razöes recursais, o insurgente
contestou expressamente e apresentou suas j ustificativas
quanto aos fatos apresentados na aludida documentaçao.
Considerando que os fatos da exordial são exatamente Os
mesmos versados em representacao eleitoral distribulda
anteriormente a demanda originária do recurso, tendo a
mesma causa de pedir (fundada no mesmo inquérito policial,
corn as mesmas irnputacaes - captação ilIcita de sufrágio e
abuso de poder econômico), assim como o mesmo pedido
(aplicaçao de multa, cassação de diploma que, pelo perlodo
decorrido, converteu-se em cassacao de mandato eletivo e
decretação de inelegibilidade), é de se reconhecer a figura da
litispendéncia, nos termos em que disposto no art. 301, §10,
20 e 30, do COdigo de Processo Civil, não havendo ainda
trânsito em julgado da outra dernanda.
0 norne atribuldo as açOes não tern o condão de
descaracterizar a litispendência, sobreduto quando a diferença
decorre do perlodo em que ajuizadas as dernandas - a
representação quando o demandado estava diplomado, mas
não detinha rnandato eletivo, e a AIME quando já detentor de
cargo eletivo -, verificando-se a mesma irrelevância no tocante
a diferença entre os demandantes.
Não sendo caso de ação supletiva acerca de fatos apurados,
mas não abordados na representação eleitoral ajuizada, ternse por ausente a demonstração do binômio
necessidade/utilidade do processo, pois o proveito buscado
corn a AIME seria ou será, necessariamente, o mesrno daquele
já obtido na representação.
Em sendo a litispendência matéria que pode e deve ser
arguida de oficio, em qualquer tempo e grau de jurisdição
(art. 267, §3 0, do Código de Processo Civil), julga-se extinta,
sern resolução de mérito, a ação de impugriação de rnandato
eletivo, que deu origem ao presente recurso.
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados por rnaioria,
em acórdão assim ernentado (fls. 703/704):
EMBARGOS DE DECLARAçAO. RECURSO ELEITORAL.
OMISSAO. LITISPENDENCIA DEVIDAMENTE ANALISADA
E RECONHECIDA. RECURSO SUFICIENTEMENTE
ENFRENTADO. AFASTAMENTO DO VICIO. PRETENSAO DE
REDISCUTIR 0 MERITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE.
DESPROVI MENTO.
Não ha que se falar em omissão na análise de todos Os
requisitos para caracterização da litispendência se analisados
todos os aspectos inerentes a figura jurIdica, assim como plena
a análise de todos os tópicos do recurso.
Se a matéria debatida no recurso é contraditôria e admite
entendimento contrário ao exarado corn o acórdâo combatido,
afasta-se o reconhecimento do caráter protelatOrio dos
ernbargos, dada a ausência de seus pressupostos.
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Nâo havendo, nern mesmo em tese, Os efeitos infringentes
invocados corn os embargos, entende-se que a recurso não
se submete a contraditório ou manifestaçâo ministerial,
rejeitando-se, desse modo, questâo de ordem suscitada corn
base em entendimento contrário.
Referindo-se a irresignação ao próprio mérito do julgado, e não
a algum vIcio ou irregularidade constante no aresto, pretensão
essa inviável em sede de embargos, nega-se provimento aos
aclaratórios.
Nas razôes o recurso, a DiretOrio Municipal do PT do B alega, em
suma, que:
a) o acórdâo recorrido violou o disposto no art. 301, §l° e 20
do COdigo de Processo Civil, porquanto, "ao reconhecer a
figura da litispendência [ ... ] desconsiderou par completo os
requisitos essenciais para a configuracâo do instituto, quais
sejam, a identidade de partes, causa de pedir e pedido"
(fl. 709);
b) nâo ha falar em litispendência entre a presente acao e a
Representacao Eleitoral no 829-11.2012.6.12.0036, ajuizada
pelo Ministério Püblico, haja vista que, além de não haver
identidade de partes, a causa de pedir também nâo é a
mesma, pois, enquanto a referida representação imputou aos
representados "tao somente a violaçäo ao artigo 41-A, da Lei
das Eleiçães, [...] a presente demanda [ ... ], além da captação
ilicita de sufrágio, demonstrou a violaçao do artigo 30-A, da Lei
n° 9.504/97, sendo, portanto, mais abrangente" (fl. 710);
c) o entendimento firmado no acórdão recorrido viola a
jurisprudência firmada par esta Carte "no sentido de declarar a
inexistência de litispendência entre Representaçào Eleitoral e
Ação de lmpugnaçao de Mandado Eletivo" (fl. 712). Cita
como paradigrna a acórdão de julgamento do RO n° 1.527,
rel. Min. Ricardo Levandowski, We de 24.3.2010;
d) a jurisprudência desta Carte entende que não ha
litispendência entre representaçöes eleitorais e açães de
impugnacão de mandato eletivo mesmo que haja identidade
fática entre as demandas, pois se tratam de açOes autônomas,
corn causas de pedir próprias e consequencias distintas.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial
para cassar o acôrdão recorrido, declarando-se a inexistência de
litispendência em relacao a Representacao Eleitoral n° 829-11.
2012.6.12.0036.
Paulo Francisco Coimbra Pedra apresentou contrarrazOes ao
recurso especial as fls. 743-749, nas quais defende a integral
manutençâo do acOrdâo recorrido, argumentando, em suma, que:
a) em que pese a alegaçâo de que a litispendência sO
ocorreria nos casos abrangidos pela teoria da trIplice
identidade, "é eritendimento majoritário e atual [ ... ] que a teoria
suscitada pelo recorrente é incapaz de abranger todas as
relaçOes juridicas colocada[s] a análise do Judiciário" (fl. 746); qw
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b) no caso dos autos, deve-se aplicar a teoria da identidade da
relação juridica, segundo a qual "duas açöes devem ser
consideradas idênticas quando possuem o mesmo conteüdo,
ou seja, versam sobre a mesma situação fàtica em mais de urn
processo" (fl. 746);
c) de acordo corn a doutrina do Direito Processual Civil
brasileiro, a litispendência deve ser reconhecida nos casos em
que, como o dos autos, o Judiciário é provocado a solucionar
mesma situação fática em mais de urn processo;
d) os tribunals brasileiros tern adotado a teoria da identidade
da relaçâo jurIdica por considerarem que a teoria da trIplice
identidade é insuficiente para a verificacâo da litispendência.
Cita, nesse sentido, julgados do Tribunal Superior do Trabalho
e do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;
e) nâo ha düvida quanto a configuração da litispendência no
caso dos autos, nao havendo falar, portanto, em violaçâo ao
art. 301, § 1 1 e 2°, do Código de Processo Civil, haja vista que
as açôes tratadas no acOrdão recorrido - a presente AIME e a
representação ajuizada pelo Ministério Püblico Eleitoral - tern a
"mesma causa de pedir, ou seja, captacão ilicita de sufragio
através de suposta distribuição de combustIvel, tanto que
ambas as açôes tern como principlo de prova a mesma
investigacao policial e apreensao de documentos em urn posto
de combustivel e no escritório do acusado" (fl. 749).
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, em parecer as
fls. 753-756, opinou pelo provirnento do recurso especial, sob o
fundamento de que a jurisprudência desta Code é no sentido
de que, "embora haja identidade de causa petendi, a açào de
investigação judicial eleitoral, a açâo de impugnaçâo de
mandato eletivo e o recurso contra expediçao de diploma não
produzem litispendência nem ensejarn a exceptio res judicata
entre si'. (Fl. 755)
Iniciada a sessäo de julgamento, o e. relator proferiu voto para
negar provimento ao recurso especial interposto pelo DiretOrio Municipal do
Partido Trabalhista do Brasil (PT do B).
0 voto de Sua Excelência se apoia nos seguintes
fundamentos:
a) a teoria da trIplice identidade e insuficiente para a solucao
de todos os problemas alusivos a identificaçao e a semelhança de açOes para
a caracterização de litispendéncia, de modo que, em alguns casos, ha que se
recorrer subsidiariamente ao critério da relacao juridica base, que requer a
comparaçao entre as relacOes jurIdicas afirmadas em juIzo, para saber se ha
ou nao litispendência ou coisa julgada em determinado contexto litigioso;
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b) "em re/a çao ao dire ito eleitoral contemporâneo O possIvel
afirmar que, em a/guns casos, quando atingidas as fases prOprias, ha mera
reproduçao de açOes anteriormente ajuizadas". Isso porque, atualmente,
tornou-se irrelevante o momento em que a sentenca na acao de investigaçao
judicial eleitoral e ajuizada, considerando a redacao atribulda ao art. 22, XIV,
no
da Lei
64/1990, alterado pela Lei Complementar no 135/201021, que admite
como efeito a cassacao do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou abuso de poder;
c) a conexão e a continência nao são suficientes para
solucionar todos os casos de multiplicidade de acoes judiciais, especialmente
em se tratando de processos eleitorais cuja peculiar celeridade nao coaduna
com a ideia de reunião de uma acao inicial corn outra, em estagio avancado ou
já em fase recursal, mas que veiculem pretensOes identicas;
d) a submissão de uma pessoa a duplo julgamento pela
mesma instância, sobre os mesmos fatos e a partir da análise de iguais provas
gera inseguranca juridica, porque, apôs sua publicacao, a decisão somente
poderá ser alterada nas hipOteses do art. 463 do CPC ou em grau recursal;
e) "revela-se, po is, inadequado e despiciendo novo
julgamento de processos que, não obstante eventual diversidade quanto a
parte legitimada para exercer o polo ativo da demanda, tenha,
rigorosamente, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido mediato, o mesmo
contexto pro batOrio e o mesmo demandado de representaçao ja julgada por
este Tribunal";
f)

"a litispendência entre feitos eleitorais pode ser

reconhecida quando ha identidade da re/a çao jurIdica-base das demandas,
não sendo possIve/ afirmar aprioristicamente e de forma generalizada a
impossibilidade de sua ocorrOncia. As anállses das situacoes fáticas e de
direito que impoem 0 reconhecimento da Iitispendência devem ser feitas a luz
- julgada procedente a represeritação, ainda que apos a proclamaçao dos eleitos, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do representado e de que quantos haja contribuido para a pratica do ato, cominando-Ihes sanção de
inelegibilidade para as eleiçoes a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes a eleicão em que se verificou, além da
cassacao do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo
desvio ou abuso de poder de autoridade ou dos meios de comunicacão, determinando a remessa dos autos ao
Ministério PUblico Eleitoral, para instauracâo de processo disciplinar, se for o caso,e de acao penal, ordenando
quaisquer outras providências que a especie comportar.

-4
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do caso concreto. A Iitispendência pode ser verificada quando ha plena
identidade do fatos e provas ja examinados pela instância julgadora em feito
anterior, sem que se tenha elemento novo a ser considerado, como, por
exemplo, quando descobertas novas provas ou se pretenda a reunião de fatos
isolados que, por si, podem ser insignificantes, mas no conjunto são aptos a
demonstrar a quebra dos princIpios constitucionais quo regem as eleicoes";
g) o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul
assentou a completa identidade entre os fatos apurados na Representacao
no 829-11.2012.6.12.0036 e os versados nos presentes autos, alusivos a
alegada prática de captacao ilIcita de sufragio e de abuso do poder econômico,
de modo que, corn apoio nas Sümulas nos 279 do STF e 7 do STJ, não cabe
revolvimento dessa matéria fática por esta Corte Superior. Além disso, ha
identidade de pedidos imediatos, de modo que conclui caracterizada a
litispendencia;
h) ao [ado da apontada litispendência, o julgamento na
Representaçao no 829-11.2012.6.12.0036 foi pela procedência do pedido
veiculado pelo Ministério PUblico para cassar o mandato do ora recorrido, o
que está a evidenciar a falta de interesse de agir da parte autora.
Pedi vista para rnelhor exame do feito.
Passo ao voto.
Não se desconhece entendirnento jurisprudencial desta

Corte no sentido de que "são autOnomas a acao de investigacao judicial, a
acao de impugnaçao de mandato eletivo e o recurso contra expedicao de
diploma, pois possuem requisitos legais prOprios e consequências distintas"
(AgR-REspe no 28.025/RJ, Rel. Mm. Ricardo Lewandowski, We de 11.9.2009).
Entretanto, o tema da identidade de acOes eleitorais tern sido
revisitado pelo Tribunal Superior Eleitoral e avancado no sentido de reconhecer
a necessidade de reunião de processos em que se verifique conexão,
continência ou litispendência, a firn de evitar o conflito de julgados, já que se
rnostra contrário a racionalidáde, aos princIpios da celeridade, da economia
processual, bern como da seguranca jurIdica, porquanto, não raro, pode gerar
a eternizaçao do litIgio e ate mesrno decisOes conflitantes.
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Pois bern, seguindo essa linha de raciocInio, o TSE - ao julgar
o RCED 8-84/PI, relator Ministro Dias Toffoli, em 17.9.2013, ha dois anos,
portanto -, reconheceu a não recepçao pela Constituicao Federal do Recurso
contra Expedicao de Diploma - RCED, amparado no inciéo IV do art. 262 do
COdigo Eleitoral, nas hipóteses de abuso de poder, corrupcao, fraude,
falsidade e coacao, urna vez que sua hipôtese de cabirnento era de todo
coincidente corn a AIME e, por isso mesmo, corn ela incompatIvel.
Posteriormente, esta Corte, revendo sua jurisprudência,
passou a admitir o reconhecimento de litispendência entre a AWE e o RCED.
A primeira vez que tive oportunidade de me manifestar sobre o
tema foi no julgamento do REspe n° 11-03/SC, de minha relatoria, em sessäo
do dia 9 de setembro de 2014, o qual se encontra, desde então, corn pedido
de vista para o Ministro Gilrnar Mendes.
Em seguida, dando continuidade a reflexao necessária sobre a
processualIstica eleitoral e urna compreensao sisternática da Iegislacao em
vigor, iniciou-se o debate sobre o possIvel reconhecirnento da litispendência
entre a AWE e a AIME.
Especificarnente quanto ao terna ora ern debate, identidade
entre acao de impugnacao de mandato eletivo e acao de investigacao judicial
eleitoral, no julgamento do REspe n° 2-54/SC, também de relatoria do Ministro
Henrique Neves, na sessão de 11.11.2014, esta Corte assentou a
impossibilidade de extincao sem resolucao do mérito da AIME, pelo
reconhecirnento da litispendência, tendo em vista sua precedência
constitucional. Transcrevo a ernenta do acôrdão:

RECURSOS ESPECIAIS. AçAo DE INVESTIGAçAO JUDICIAL
ELEITORAL. AçAo DE IMPUGNAcA0 DE MANDATO ELETIVO.
o entendimento predominante nesta Corte Superior é no sentido de
que nâo ha Iitispendência entre a ação de impugnaçäo de mandato
eletivo e a açäo de investigação judicial eleitoral, por se tratarem de
demandas corn causas de pedir e objetos distiritos. Precedentes:
AgR-REspe n° 26.314, rel. Mm. Caputo Bastos, DJ de 22.3.2007;
REspe n° 26.118, rel. Mm. José Gerardo Grossi, DJ de 28.3.2007.
De acordo corn as informaçöes registradas no acórdâo recorrido, a
açao de irnpugnaçäo de mandato eletivo veiculou urn fato a mais do
que os alegados na açâo de investigação judicial eleitoral.
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lnexistência de litispendência, tendo em vista a diversidade das
causas de pedir.
Salvo nas hipóteses em que houver prejuIzo para a regular instruçao
processual, cabe ao juizo competente reunir e julgar em conjunto a
AWE e a AIME propostas com fundamento em fatos idênticôs ou
similares, de modo que se evitem decisöes conflitantes.

Impossibilidade de extinçao sern resolução de mérito da AIME
na espécie, tendo em vista a sua precedência constitucional e a
inexistência de identidade da respectiva causa petendi corn a da
AIJE anteriormente ajuizada.
Devolução dos autos a origem, a fim de que, afastado o fundamento
alusivo a litispendência, se prossiga no julgamento da AIME.
Recurso especial provido.
Seguindo a mesma racionalidade desenvolvida por essa
Colenda Corte em julgados recentes, e na busca de conciliá-lo corn os
principios da celeridade, da economia processual e da seguranca juridica, bern
como afastar possIvel descrédito da justica eleitoral pelo risco de decisöes
conflitantes e eternizacao do litIgio, foi recentemente publicada a Lei n° 13.165,
de 29 de setembro de 2015 que introduziu na Lei das EleicOes o art. 96-13,
expresso nos seguintes termos:
Art. 96-13. Serão reunidas para julgamento comum as açOes
eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo
competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a
primeira.
§ 10 0 ajuizamento de açao eleitoral por candidato ou partido

politico nâo impede ação do Ministério PUblico no mesmo sentido.
§ 2 1 Se proposta açâo sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja
decisâo ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao
processo anterior na instância em que ele se encontrar, figurando a
parte como litisconsorte no feito principal.
§ 30 Se proposta acão sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja
decisão já tenha transitado em julgado, nao será ela conhecida pelo
juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas.
Vê-se que o legislador confirrna e incrementa o entendirnento
firmado por este Tribunal Superior Eleitoral, porque valida a mUltipla via de
acesso a justica eleitoral, e busca compatibilizar esse modelo corn o princIplo
da seguranca jurIdica. Para tanto, em vez da extincao por litispendéncia,
deterrnina a reunião dos vários feitos perante o mesmo juiz ou relator, inclusive
quando já houver sentenca proferida e, no caso de decisão corn trânsito em
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julgado, reconhece a coisa julgada apenas quando houver plena identidade
processual, exigindo, para a continuidade da nova acao, o amparo em novas
ou outras provas.
In casu, o acôrdão recorrido cassou a sentenca de procedência
e extinguiu o processo por litispendência, em razão da precedência da AWE
que trata dos mesmos fatos, ainda nao definitivamente julgada.
Ao assim proceder, entendo ter o TRE/MS contrariado
entendimento ja sinalizado por esta Corte Superior que, apesar de avancar no
sentido de reconhecer a identidade de acOes, nao encampou a tese da
extincao por litispendência da AIME - acao nobre, de precedência
constitucional e que naturalmente é ajuizada ao final do processo eleitoral em razão da pendência de uma AWE em curso.
Consigne-se, como já afirmado por esta Corte no julgamento
do REspe n° 2-54/SC acima referido, bern como no REspe n° 1-67/MG julgado
em 4.9.2014, de minha relatoria, redator para acôrdão o Ministro Henrique
Neves, nao ha como extinguir a acao constitucional em razão de litispendência.
Do voto do e. Ministro Henrique Neves, no REspe n° 2-54/SC,
extrai-se 0 seguinte excerto:
Ha ainda outro aspecto a ser considerado, que denota a
impertinência de se extinguir a ação de impugnaçao de mandato
eletivo no caso. Conforme me manifestei no julgamento do
REspe n° 1-67, de relatoria da eminente Ministra Luciana Lóssio
e do qual fui designado redator para o acórdão, não ha como
extinguir a AIME, acão de Indole constitucional, pela mera
circunstância da existência de demandas anteriores.

E que a referida acão, cujo fundamento decorre do art. 14, § 10,
da Constituicao Federal, representa importante instrumento
processual de defesa da cidadania, da lisura e do equilIbrio do
pleito contra atos que conspurquem, ainda que potencialmente,
a legitimidade do mandato popular.
Nos moldes definidos pelo Constituinte, a AIME e o principal
meio processual para se buscar a desconstituição do mandato
pela via judicial, sempre que este for obtido por meio de
corrupção, fraude ou abuso do poder econômico. Na AIME muito mais do que em outras açöes eleitorais - sobressai a
tutela da legitimidade do pleito.

A circunstância de a acâo de impugnaçâo de mandato eletivo
normalmente ser ajuizada depois das outras açoes eleitorais decorre
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dos marcos do processo eleitoral e do prazo mais elástico constante
do texto constitucional.
A AIME é remédio constitucional que visa assegurar a lisura do
pleito eleitoral e a legitimidade do resultado das eleicOes.

E

instrumento

processual peculiar, a prOpria Constituiçao Federal assegurou urn momento
estratégico para seu ajuizarnento, justarnente para viabilizar a coibicao das
práticas de abuso de poder, fraude e corrupcao durante toda a campanha
eleitoral, o que so é possIvel verificar quando terminado o perlodo eleitoral. Dal
porque a AIME deve ser proposta no interregno entre a data da diplomacao e
os quinze dias posteriores.
Nesse contexto, revela-se evidente que o reconhecimento da
Iitispendência envolvendo a AIME, que naturalmente será a Ultima acao a ser
proposta, terminaria por obstar o exercIcio dessa garantia constitucional, em
sentido oposto a vontade do legislador constituinte.

A luz do que foi exposto acima, constata-se que também o
artigo 96-B da Lei 9504/97, introduzido pela Lei 13.165/2015, que
recentemente entrou em vigor, busca preservar a seguranca jurIdica pela
determinaçao de reunião das acOes eleitorais que tenham por objeto os
mesmos fatos, e não a extincão de uma delas.
Adernais, consigno que também aguarda julgamento por esse
Tribunal Superior o recurso especial eleitoral interposto nos autos da já referida
AWE proposta pelo Ministério Püblico Eleitoral (RP n o 829-11.2012.6.12.0036)
e, considerando ter o TRE/MS assentado a completa identidade dos fatos
apurados nas duas acOes, alusivos

a prática de captacao ilIcita de sufrágio e

de abuso do poder econOmico, como destacou o Ministro Relator em seu voto,
entendo ser o caso de determinar-se a reunião de feitos nesta instância, para
julgamento conjunto quanto ao mérito.
Corn efeito, por tratar o art. 96-13, § 2 0, introduzido na Lei das
Eleicoes pela Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, de norma
eminentemente processual, tern aplicaçao imediata. Nessa linha me manifestei
no julgamento da AIME no 7-61, ao afirmar que o art. 1422 da referida Lei
22

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.

4
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no 13.165/2015, determina que a lei entrará em vigor na data de sua
publicacao. Logo, já em vigor, e sendo a matéria de ordem processual, repito,
a sua aplicacao é imediata, como esciarece a jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justica23.
Destaco que, nesse caso, näo ha supressao de instància
porque a acao teve trâmite regular na primeira instância, do que resultou o
julgamento de procedência da AIME e, no Regional, foi confirmada a
identidade quanto aos fatos, fundamentos jurIdicos e a origem das provas.
Reconhecida a necessidade de reunião dos processos para
julgamento simultâneo, resta definir a quern competirá a relatoria dos feitos.
Entendo que, nos termos do que dispoe o caput do art. 96-13, a
reunião deve ocorrer perante o relator que tiver recebido o primeiro recurso.
Parece-me claro que o legislador, ao falar em 7uiz ou relator
que fiver recebido a primeira" acao, pretendeu fixar a competência daquele que
recebe a primeira distribuiçao, ou seja, a mesma racionalidade trazida pelo
art. 260 do Codigo Eleitoral:
Art. 260. A distribuiçäo do primeiro recurso que chegar ao Tribunal
Regional ou Tribunal Superior prevenirá a competência do Relator
para todos os demais casos do mesmo Municipio ou Estado.
Esse raciocInlo vai ao encontro, também, do que preve o novo
Codigo de Processo Civil (art. 59) quando dispOe que "o registro ou a
distribuiçao da petiçäo inicial torna prevento o juIzo", simplificando a regra
prevista no art. 106 do CPC de 1973.

23

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRATICO. OFENSA AO PRINCPIO
DA COLEGIALIDADE. INOCORRENCIA. PROCESSUAL PENAL. NORMAS PROCESSUAIS. APLICAQAO
IMEDIATA. TEMPUS REGITACTUM. LEI N. 11.689/2008. ART. 406 DO CPP. VALIDADE DOS ATOS REALIZADOS
EM OBSERVANCIA AO RITO PROCEDIMENTAL ANTERIOR. PREJUIZO. AUSENCIA. PRINCIPIO PAS DE
NULLITE SANS GRIEF.
(...)
II - Consoante jurisprudência desta Corte Superior, as normas de cunho processual aplicam-se
imediatamente, apanhando o processo no estagio em que se encontram. Submetem-se, porem, ao principio
tempus regit actum: conquanto as leis processuals sejam aplicáveis de imediato, devem ser respeitados Os
atos realizados sob 0 império da Iegislaçao anterior.
(. ..)
VI - Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp n° 1277644/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 18.3.2014,
We de 21.3.2014)
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Pois bern, no caso, o presente recurso foi distribuldo, em 4 de
abril de 2014, para o Ministro Henrique Neves. Em 25 de julho de 2014, o
Ministro Henrique Neves também recebeu a relatoria do recurso especial
n° 829-11 sendo que, este ültimo foi redistribuldo, em 5 de marco de 2015,
para o Ministro Admar Gonzaga.
Nesse contexto, entendo que os recursos especiais eleitorais
conexos devem ser reunidos sob a relatoria do Ministro Henrique Neves.
Por fim, quanto ao segundo fundamento invocado pelo Ministro
Henrique Neves para negar provimento ao especial, no caso, entendo
prematuro se falar em ausência de interesse de agir, porquanto, embora o
pedido do Ministério Püblico tenha sido integralmente acoihido na AIJE, ainda
näo se operou o trânsito em julgado da decisão.
Corn efeito, pendente de julgamento o recurso especial
interposto pelo sucumbente, que foi distribuido ao eminente Ministro Admar
Gonzaga, ainda é possIvel a reversão da situacao jurIdica definida pela Corte
Regional, o que é suficiente para afastar a apontada falta de interesse de agir.
Do exposto, voto pelo provimento do recurso especial para
reformar o acOrdäo e determinar, corn apoio no art. 96-13, § 2 1 da Lei
n° 9.504/97, a reunião dos feitos para julgamento conjunto nesta Code
Superior, assentada a relatoria do Ministro Henrique Neves.

ESCLARECIMENTO

0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, se Vossa Excelência me permite - salvo engano,
o Ministro Luiz Fux pedirá vista -, rnas apenas para deixar registrado, desde
logo, trés aspectos.
Em relaçao ao Recurso Especial Eleitoral n° 2-54, citado por
Sua Excelência, como transcrito da ementa, o fundamento desse Tribunal foi o
seguinte:
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2. De acordo corn as informaçöes registradas no acOrdäo recorrido,
a açäo de impugnaçâo de mandato eletivo veiculou urn fato a mais
do que os alegados na ação de investigação judicial eleitoral.
Inexisténcia de litispendência, tendo em vista a diversidade das
causas de pedir.
[ ... 1
Então, realmente fiz referência a prevalência da AIME, mas
logo em seguida acrescentei:
De toda sorte, conforme acima salientado, não ha identidade de
demandas no caso ora em julgamento. Tern-se, quando muito,
conexâo entre as açães, o que ensejaria a reuniâo dos processos,
rnas não a extinçâo de urn deles corn fundarnento na suposta
repetição de dernandas.
Em relaçao ao Recurso Especial Eleitoral n o 1-67, também
citado por Sua Excelência, trata-se de urn caso em que esse Tribunal
entendeu que o indeferirnento ou a improcedência de várias representacoes
não obsta, na forma dos precedentes firmados, desde a epoca do Ministro
Nelson Jobim, no Recurso Ordinário n° 510, a que todos esses fatos tidos
isoladamente como irrelevantes para o processo eleitoral possam ser
considerados no que se charnou "conjunto da obra" para análise na acao de
impugnaçao de mandato eletivo.
Em relacao a proposta de Sua Excelência, eu também
mantenho rneu voto no sentido de negar provimento ao recurso, por entender
que o outro recurso especial eleitoral está corn o Ministro Admar Gonzaga. Ele,
inclusive, estava pautado para hoje, mas o Ministro está em viagem para
representar o Tribunal num evento no Paraná.
Então, redistribuir esse processo para ir ao meu gabinete para
ser examinado e ainda ser incluldo em pauta de novo, na realidade, é contra a
celeridade. No meu voto, mantenho o indeferirnento a improcedência dessa
acao, sem prejuIzo do exame da outra acao.
Tenho trazido todos os processos em conjunto, entretanto este
processo veio em momento diferente. Quando ele chegou ao gabinete, eu ja
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não estava mais no Tribunal, por isso e que ele foi redistribuldo ao Ministro
Admar Gonzaga, senäo teriarn sido julgados os dois em conjunto.
Neste momento, parar urn processo corn pauta publicada e
corn data de julgarnento rnarcada para reiniciar todo o estudo, parece-me,
seria justamente contrário a celeridade.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Não iremos julgar
o recurso especial hoje, porque o Ministro Admar Gonzaga não está presente.
Ern urna semana se conclui o voto.
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Em uma sernana, se nao existirem embargos de declaracao, se o
acOrdão for publicado rapidamente. Vamos decidir a redistribuicao do
processo, que e matéria da Presidência, sem sequer ouvir o relator dele?
0 SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Ministra
Luciana Lôssio, na verdade, Vossa Excelência traz questao de ordem, porque
conclui o voto no sentido de dar provimento ao recurso e determinar a reunião
dos processos.
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): 0 acôrdão regional extinguiu o processo. Sua Exceléncia, a Ministra
Luciana Lóssio, entende que näo seria caso de extincao e sim de julgarnento
em conjunto. 0 TRE não entrou no mérito, ficou sO na questao da
litispendência, mas dal entende-se que não haveria supressao de instância,
que nao precisa devolver o processo ao TRE para examinar a matéria de
fundo, porque já ternos outro processo em recurso especial, em que nao é
permitido o reexame de provas.
0 SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Ao
julgarmos esse processo, determinarernos a reunião de outro processo.
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Sem ouvir o relator do outro processo.
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: E o Tribunal assentou que as acOes são absolutamente iguals.
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0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Por isso, essa acao foi extinta.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: 0 que me
preocupa é o precedente, porque ou iremos reunir os processos, ou não
iremos reuni-los.
0 SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente):

E que

esse recurso diz respeito a AIME.
A SEN HORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Exato. E o outro a
AIJE.
0 SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): 0
argumento da Ministra Luciana LOssio e que a AIME, por ser acao
constitucional prevista, deveria prevalecer e nao ser extinta, deveria, assim, ter
trâmite.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Então, para não
extingui-la e na linha do que preceitua o artigo 96-B da Lei n o 9.504/97, que
determina a reunião dos processos, estando, inclusive, ambos neste Tribunal,
em grau de recurso especial, entendo que devem ser reunidos para serem
julgados conjuntamente.
0 SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Essa
reunião de processo tern que ser analisada. Na instância extraordinária
excepcional em que estão, e são recursos especiais, a reunião de processos é
muito mais complicada.
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): E ate urn pouco mais complicado, porque seria o caso de dar
provimento para reformar acOrdão que extinguiu acao por litispendéncia, nao
devolver os autos ao IRE para exam mar o restante da matéria, e já passar ao
exame de toda a matéria de forma conexa a urn outro processo, pautado por
outro relator, pronto para julgamento.
0 SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: E recurso especial eleitoral,
nao e?
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0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Ambos são recursos especials eleitorais.
0 SENHOR MINISTRO LUIZ FUX:

E REspe de acao extinta

sem análise do mérito, nao ha prequestionamento, nao se conheceu nada na
instância a quo.
o SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): o IRE afirmou clue esta acao é idêntica àquela outra acao.
o SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Vossa Excelência entendeu
clue ha urn fato a mais.
o SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Não. Neste caso, não. A premissa do meu voto é justamente a do
TRE, afirmando clue tudo é igual nas duas acoes.
Por isso, mantenho a litispendência neste caso. Nos
precedentes citados pela Ministra Luciana Lóssio nós não reconhecemos
porque existiarn outros fatos, ou se considerava o conjunto da obra, mas aqui a
premissa fática do TRE e de clue tudo e igual.
Eu mantenho a extincao desse recurso sem prejuIzo de
julgamento do outro.
0 SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: 0 fato é clue será apreciado
em REspe de qualquer maneira, nao e?
0 SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Vossa
Excelência, Ministro Luiz Fux, havia sinalizado clue pediria vista.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, diante
desses esciarecimentos, em urna visao mais consequencialista, a melhor
solucao 6 julgar o clue está aqui e deixar o clue foi extinto là embaixo.
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0 SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Então
Vossa Exceléncia acompanha o ministro relator?
0 SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Sim.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor
Presidente, neste caso especifico, pelo que entendi, o Tribunal afirmou
expressamente que nao e similitude, e igualdade absoluta.
Nôs o enfrentarlamos, se fosse caso no Superior Tribunal de
Justica - que nao é -, mas ha, inclusive, dezenas de precedentes no sentido
de que não podemos reapreciar em hipOtese de litispendência com essas
caracteristicas, porque exigiria revolvimento de fatos.
Então, neste caso especIfico, acompanho o eminente relator,
mas não faco nenhum juIzo de valor acerca do pano de fundo de natureza
processual, porque não estudei ainda. Seja na questao da litispendência,
conexão, seja AIME versus AIJE, não faco nenhum juIzo de valor neste
momento.
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EXTRATO DA ATA

REspe no 3-48.2013.6.12.0036/MS. Relator: Ministro Henrique
Neves da Silva. Recorrente: Partido Trabaihista do Brasil (PT do B) - Municipal
(Advogados: Bevilar Barbosa de Oliveira Junior e outro). Recorrido: Paulo
Francisco Coimbra Pedra (Advogados: José Valeriano de Souza Fontoura e
outros).
Decisao: 0 Tribunal, por maioria, desproveu o recurso, nos
termos do voto do relator. Vencida a Ministra Luciana Lóssio.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana LOssio, os Ministros Gilmar
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercIcio, Humberto Jacques de Medeiros.

SESSAO DE 12.11.2015.

