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ELEIcOES 2012. AcAo DE IMPuGNAcA0 DE
MANDATO ELETIVO. PREFEITO E VICE-PREFEITO.
UTILIzAcAO. PROGRAMA SOCIAL. CAPTAcA0
ILICITA DE SUFRAGIO. ABUSO DO PODER POLITICO
E ECONOMICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
ACORDAO ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA
DE DOCUMENTOS COM 0 PARECER DA
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL.
INEXISTENCIA DE LITISPENDENCIA ENTRE AIME E
AIJE. DETERMINAcAO. RETORNO DOS AUTOS AO
REGIONAL PARA NOVO JULGAMENTO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "somente os
documentos tidos como indispensáveis, porque
'substanclais' ou 'fundamentais', devern acompanhar a
inicial e a defesa. A juntada dos demais pode ocorrer em
outras fases e ate mesmo na via recursal, desde que
ouvida a parte contrária e inexistentes o espIrito de
ocultacao premeditada e de surpresa do juIzo"
(REsp n° 431.716/PB, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Quarta Turma, julgado em 22.10.2002). A
jurisprudência deste Tribunal admite, como excecao a
regra estabelecida nos arts. 268 e 270 do Codigo
Eleitoral, a aplicacao do art. 397 do Normativo Processual
Comum: "Admite-se a juntada de documentos novos na
hipótese do art. 397 do CPC" (AgR-REspe n° 35.912,
rel. Mm. Marcelo Ribeiro, julgado em 10.12.2009).
2. Deve retornar aos autos, para que seja considerada na
aprecia2to, a documentacao juntada corn o
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parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e,
posteriormente, desentranhada pela Corte Regional.
Preliminar acoihida.
3. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, inexiste
litispendência entre AIME e AIJE. Precedente.
4. Devem ser considerados, na análise deste feito, todos
os fatos descritos na inicial, inclusive aqueles ja
apreciados em acOes de investigacao judiciais eleitorais
pretéritas. Preliminar acolhida.
5. Recurso do Ministério PUblico Eleitoral provido para
anular o acórdao recorrido e determinar ao Tribunal de
origem que profira, afastado o fundamento da coisa
julgada e levando-se em consideracao a novel
documentacao juntada aos autos, nova decisäo nos
autos.
6. Prejudicado o recurso especial interposto pela
Coligacao Competência Juventude e Trabalho e outros.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em prover parcialmente o recurso do Ministério Püblico Eleitoral,
para anular os acórdäos regionais a fim de que, afastado o fundamento da
coisa julgada e levando-se em consideraçao a documentacao apresentada
pelo Parquet, haja novo julgamento dos recursos, bem como julgar prejudicado
o recurso da Coligaçao Competência, Juventude e Trabalho e outros, nos
termos do voto do relator.
Brasilia, 12 de novembro de 2015.

MINI

TOR
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RELATORIO

o SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor
Presidente, trata-se de acao de impugnaçao de mandato eletivo ajuizada pela
Coligacao Competência Juventude e Trabalho (DEM/PP/PT/PR), Odenir
Deretti e Davio Leu Junior contra a Coligacao Massaranduba Crescendo corn
Serenidade e Trabaiho (PMDB/PSDB/PSD), Mario Fernando Reinke e Armindo
Sésar Tassi, eleitos, respectivamente, prefeito e vice-prefeito do MunicIpio de
Massaranduba/SC no pleito de 2012, ao argumento de que teriam praticado
atos configuradores de captacao ilicita de sufragio, de conduta vedada a
agente pUblico e de abuso do poder politico e econômico.
Narra a inicial que Os réus procederam ao transporte e
distribuiçao gratuitos de grande quantidade de cargas de macadarne (saibro)
aos municipes ern troca de votos, por meio da utilizacao abusiva de programa
social, destituido de autorizaçao legal e sern execucao orcamentária no ano
anterior a eleiçao. Alegarn os recorrentes que esse fato, ern razão da
magnitude dos bens e servicos envolvidos, configurou abuso do poder politico
e econômico e comprometeu a legitimidade e normalidade do pleito, violando o
art. 14, § 10, da Constituiçao Federal.
0 juizo a quo, julgando procedente o pedido formulado na
inicial, cassou os diplomas de Mario Fernando Reinke e Armindo Sésar Tassi,
declarou-os inelegIveis para as eleicOes que se realizarem nos oito anos
subsequentes e aplicou-lhes multas individuals de 5 mil Ufirs (fls. 1.435-1.449).
0 Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina reformou o

decisum e afastou as sancOes cominadas, em acôrdao assim ementado
(fls. 1.946-1.947):

RECURSO ELEITORAL. AcAO DE IMPUGNAçAO DE MANDATO
ELETIVO. ABUSO DO PODER ECONOMICO. AGRAVO RETIDO.
Declara-se a perda de objeto do agravo retido que ataca omissâo
processual posteriormente sanada no juizo monocrático.
Näo se conhece de agravo retido quando o agravante não reitera 0
pedido de sua apreciacào ao Tribunal (CP_C-It 523, § 11).
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AçAo DE IMPUGNAçAO DE MANDATO ELETIVO. CONDUTA

VEDADA.
Possibilidade de apuração em sede de ação de impugnação de
mandato eletivo do abuso de poder politico, que nâo está
expressamente previsto no citado § 10 do art. 14 da CR, desde que
entrelaçado ao abuso de poder econômico.

AçAo DE INVESTIGAcA0 JUDICIAL ELEITORAL. AçAO DE
IMPUGNAcA0 DE MANDATO ELETIVO. LITISPENDENCIA.
COISA JULGADA. POSSIBILIDADE.
Após a edição da Lei Complementar n. 135/2010, que alterou a
Lei Complementar n. 64/1990, e possivel, em tese, a existência de
litispendência e/ou coisa julgada entre a AWE e a AIME, naquilo que
for causa de pedir comum a ambas as açöes.
Nas acOes que tramitam na Justica Eleitoral, a coisa julgada e
litispendência fundam-se exciusivamente na identidade de causa de
pedir e de pedido e não na identidade de partes.
Faz coisa julgada, a ser observada em futuras açöes, a decisâo
judicial eleitoral que assenta não haver ilegalidade na distribuição de
determinado bern pela Administraçâo municipal, porquanto
decorrente de programa social previsto em lei e em execucao
orçamentária anterior ao ano das eleiçOes ( 10 do art. 73 da
Lei n. 9.504/1997). Todavia, os efeitos dessa decisäo nâo se
estendem a alegação de aumento abusivo do nUmero de bens
doados pelo Poder Püblico com finalidade exciusiva de captação
ilicita de votos.

PROVA ILICITA. GRAVAçA0 AMBIENTAL NAO AUTORIZADA DE
COM1CIO PARTIDARIO.

E licita a gravação ambiental, mesmo que nào autorizada pelos
interlocutores, quando capta declaraçães feitas em comIcio partidário
que e ato pUblico, não havendo qualquer Iesão a privacidade.
RECURSOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Admite-se a juntada de novos documentos corn a interposiçâo do
recurso (CE art. 266) ou das contrarrazöes (CE art. 266, § 50).
Recebidos o recurso e as contrarrazöes, preclusa estará a
possibilidade de juntada de novos documentos (CE art. 268), salvo
se versar as matérias previstas no art. 270 do CE e desde que a
juntada da prova seja requerida pela parte na interposiçâo do
recurso ou na impugrlacão ao mesmo.

CAPTAçAO ILICITA DE SUFRAGIO.
Náo se presta a comprovar a captaçâo ilIcita de sufrágio testemunha
de fato indireto (de ouvir dizer) e que nâo sabe precisar quem
praticou a ilIcito.
A caracterizaçâo da captação ilIcita de sufrâgio pressupöe a
ocorrência simultânea dos seguintes requisitos: a) prética de uma
das condutas previstas no art. 41-A da Lei n. 9.504/97; b) fim
especIfico de obter a voto do eleitor;c)-prticipacao ou anuência do
candidato beneficiário na prática do-tQ
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ABUSO DO PODER ECONOMICO
O aurnento, em ano eleitoral, do nUrnero de beneficios concedidos
em programa social autorizado em lei e em execução orçarnentária
pode constituir abuso do poder econômico, desde que haja provas
contundentes de que a majoracao foi implementada corn finalidade
meramente eleitoreira e que esteja evidenciada a gravidade da
conduta para a sua caracterizaçäo.
Näo se considera conduta grave apta a caracterizar o abuso do
poder econOmico o aumento no nümero de beneficiários de
programa social que, comparado ao nUmero de eleitores, seja
insignificante, mormente quando haja justificativa para o incremento
e não se tenha comprovaçâo da distribuicao das benesses apenas a
partidários do candidato a reeleiçao ou do condicionamento de sua
obtençâo a promessa de voto. (Grifo no original)
Opostos embargos de declaracao pela Coligacao Competência
Juventude e Trabaiho e outros (fls. 2.020-2.095), foram eles rejeitados por
unanimidade (fls. 2.398.2.408). Eis a ementa do acôrdão (fis. 2.398-2.399):
EMBARGOS DE DEcLARAçA0. RECURSO EM AcAO DE
IMPuGNAçA0 DE MANDATO ELETIVO.

COMPLEMENTAçAO DAS RAZOES DOS EMBARGANTES.
PRECLUSAO CONSUMATIVA.
Em razâo da preclusão consumativa, urna vez opostos
é defeso a parte complementá-lo ou aditá-lo.

Os embargos,

ALEGAçA0 DE EXISTENCIA DE OMISSOES E CONTRADIçOES
NO ACORDAO. PREQUESTIONAMENTO E PEDIDO DE
CONCESSAO DE EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, que visa
a sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente
existente nas decisôes judiciais, não se prestando para promover a
modificacão do julgado, exceto em situaçôes excepcionais, em que o
aclaramento da decisão resultar em nova conclusâo, hipOteses em
que aos embargos serâo concedidos efeitos infringentes.
O prequestionamento da matéria, por Si SO, nâO viabiliza 0
acolhimento dos embargos de declaraçâo, sendo necessária a
demonstraçâo de que na decisâo nâo houve manifestação a respeito
de artigo de lei aplicável ao caso concreto.
Rejeitam-se os embargos de declaraçao quando, inexistentes
omissOes e contradiçôes no acOrdão embargado, pretendam Os
embargantes rediscutirjulgado que Ihes foi desfavorável.

JUNTADA DE DOCUMENTOS COM OS EMBARGOS
DECLARATORIOS.
Nos processos eleitorais, a ültirna oportunidade para a juntada de
documentos se dá corn a apresentação do recurso ou das
contrarrazOeS, nào sendo admitida juntada posterior de
documentos, inclusive corn os
baemeclaratOrios.
6s
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Seguiu-se a interposicao de dois recursos especiais.
No primeiro, interposto corn fundamento no art. 276, inciso I,
ailneas a e b, do Codigo Eleitoral, a Coligacao Competência Juventude e
Trabaiho, Odenir Deretti e Davio Leu Junior (fls. 2.414-2.582) alegam violacao
ao art. 14, § 10 e 11, da Constituicao Federal, ao art. 41-A e ao art. 73, § 5 0 ,
da Lei no 9.504/1997.
Argumentam, prelim inarmente, a inexistência, ainda que
parcial, de litispendéncia da AIME corn a Rp n o 387-37.2012.6.24.0060, cujo
objeto se cingiu a discussão de apenas uma carga de macadarne enderecada ao eleitor Eno Baumann -, enquanto na acao de Indole
constitucional se discute a existência de condutas graves, vistas de forma
conjunta, consubstanciadas na distribuicao gratuita de urn grande nUmero de
cargas do produto.
Ainda em preliminar, sustentam haver omissOes e contradicOes
no acôrdão recorrido quanto ao nUmero de cargas de macadame distribuIdas
no municIpio nos anos de 2011 e 2012, o qual revela o indevido emprego de
recursos püblicos em prol de campanha eleitoral.
No mérito, afirmam (fls. 2.580-2.581):
[ ... ] que houve a captação ilicita de sufrágio pela entrega de bens
(macadame), que houve fraude na conduçao da entrega dos
macadames, que houve abuso de poder na entrega de mais de
100% de aumento no numero [sic] de cargas de macadame em ano
eleitorat o qual foi entregue corn objetivo de captar voto, alienar o
eleitor, ficando comprovado, ainda, que a distribuição do macadame
nâo está na excecao prevista no parágrafo 10 do artigo 73 da
Lei 9.504/97 e que a distribuiçâo está por caracterizar-se abuso de
poder econômico (artigo 22, 23 da LC 64190) cumulado corn conduta
vedada (artigo 73 da Lei 9.504/97) e captação ilIcita de sufrágio
(artigo 41-A da Lei 9.504/97), que configura as hipOteses para
deflagraçâo desta AIME, nos termos do artigo 14 da CF/88 e por
consequencia a cassaçâo dos mandatos dos impugnados.
Asseveram que "apos a Lei da ficha limpa nao se exige mais
potencialidade, mas tao somente a gravidade, e esta gravidade, francarnente,
está perfeitamente provada nos autos" (ft. 2.577).
No segundo recurso especial (fls. 2.833-2.862), interposto corn
fundamento no art. 276, inciso I, alIneas a

e

d5OgiEteitoral o Ministério
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PCiblico Eleitoral alega violacao ao art. 14, § 10, da Constituicao Federal, ao
art. 83, inciso II, do CPC e ao art. 23 da LC n° 64/1990, alérn de apontar
dissenso jurisprudencial.
Preliminarmente, defende ser ilegal a determinacao de
desentranhamento dos documentos juntados corn o parecer ministerial,
porquanto sustenta, corn apoio no art. 83, inciso II, do CPC, sua legitimidade
"para requerer e as produzir provas que entender necessárias ao deslinde da
causa" (fl. 2.839). Assevera que procedeu ao pedido de juntada da
documentacao, cujo teor era de conhecirnento pUblico, na primeira ocasiäo em
que Ihe coube analisar os autos. Pondera que a juntada se refere a
documentos novos, produzidos apôs o exaurimento da instância originaria,
sendo impossIvel as partes e ao próprio Parquet trazê-los em ocasiOes
pretéritas. Acrescenta ter sido desnecessário o ato de desentranhamento na
medida em que o art. 23 da LC n° 64/1990 possibilita ao julgador formar sua
conviccao pela livre apreciacao da prova. Junta ao recurso especial a
documentacao que fora extralda na Corte Regional.
Ainda em preliminar, assinala inexistir litispendência entre AWE
e AIME, notadamente quando aquela tiver sido julgada por insuficiência de
provas e o ajuizamento desta basear-se em novo conjunto probatório. Nesse
sentido, menciona julgados de tribunais eleitorais que divergern do
posicionamento adotado pelo TRE/SC.
No mérito, noticia que, no final de 2011, houve ampliaçao no
objeto do programa social em questao: antes previa apenas a gratuidade do
transporte de cinco cargas de macadame por ano para cada beneficiário,
depois passou a contemplar o fornecimento do proprio macadame, corn
impacto "rnuito mais significativo do que o mero pagamento do transporte
propriamente dito, dando margern as manobras eleitoreiras relacionadas a tal
programa" (fl. 2.855). Acrescenta que não houve previsao nem muito menos
execucao orcamentária, no ano anterior as eleicOes, em relacao ao novo
objeto do programa, conforme exige o art. 73, § 10, da Lei n° 9.504/1997.
Assegura que houve ilegalidades na execucao do multicitado
programa, tais como, utilizacao de dotacao orcame,ntáde programa diverso
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e descumprirnento de critérios exigidos para a escolha dos beneficiários, as
quais se encontram detaihadas na auditoria realizada pelo Tribunal de Contas
do Estado, no perlodo de 22 a 26.4.2013.
Aduz que ficou configurado o abuso do poder econômico
perpetrado pelos recorridos em razäo do perfil da populacao do municiplo 50% reside na zona rural - e do expressivo aumento no nümero de cargas de
macadame distribuldas aos agricultores - que passou de 534 em 2011 para
1.054 no ano eleitoral.
Requer seja conhecido e provido o recurso especial, a firn de
reformar o acOrdão regional, afastar o reconhecimento da coisa julgada e
admitir a juntada dos documentos apresentados pela Procuradoria Regional
Eleitoral, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
proceda a novo julgamento; sucessivamente, seja reformado o acórdão
impugnado para reconhecer a prática do abuso do poder econômico e cassar o
mandato dos recorridos.
Nas contrarrazOes aos recursos (fls. 3.088-3.123 e
3.128-3.175), a Coligacao Massaranduba Crescendo corn Seriedade e
Trabalho, Mario Fernando Reinke e Armindo Sésar Tassi argumentam:
a) impossibilidade de apresentacao, em fase recursal, de
documentos anexados ao parecer ministerial - a excecao
daqueles considerados novos -, "principalmente por aquele
que deve ser o fiscal da lei e buscar o trâmite isonômico e o
respeito as regras impostas" (fl. 3.141);
b) nao considerarem novos os documentos apresentados pelo

Parquet anexos ao parecer ministerial, uma vez que

Os

relatórios de empenho relativos ao perlodo controvertido nos
autos estavam disponIveis desde a época da propositura da
acao;
c) ser pUblica' e acessIvel a todos os cidadäos a
docurnentacao trazida aos autos pelo Ministério Püblico
Eleitoral, de modo que seu conteUço—poderia, se assim
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entendesse o TRE/SC, ter sido levado em consideraço no
julgamento do feito;
d) tratar-se de documentos "que se referem a fatos ainda não
apurados, resultantes apenas de uma vistoria preliminar e que
ainda serão objeto de devida apuraçao, al sim com respeito ao
contraditôrio e ampla defesa" (fl. 3.144);
e) ser incabIvel a apresentacao de documentos anexos as
razOes de recurso especial, dal por que deveriam ser
desentranhados dos autos;
f) haver litispendência entre a Rp n o 387-37.2012.6.24.0060,
corn decisão transitada em julgado, e a AIME em comento,
porquanto "diante de ago- es que possuem substancialmente as
mesmas partes, os mesmos pedidos e, pelo menos em parte, a
mesma causa de pedir [sic] inegável a necessidade em se
declarar a litispendência e a coisa julgada, conforrne o fez
acertadamente o acôrdão recorrido" (fl. 3.152);
g) "a conduta descrita pelo art. 73, § 10, da Lei no 9.504/97,
não se enquadra naquelas descritas pela Constituiçao Federal
para o cabirnento da AIME. No máximo poderia caracterizar
abuso de poder politico, rnas nao abuso de poder econômico"
(fl. 3.153);
h) legalidade do programa social de distribuicao de macadame
aos agricultores do municipio, ante a existência de previsao
legal - Lei Municipal no 1.124/2009 - e a previsao orcamentária
no ano anterior ao pleito;
i) ter havido em 2011, por rneio da Lei Municipal no 1.383,
"apenas uma evoluçao da legislacao ja existente, inserindo a
gratuidade no fornecimento de macadame e barro, justamente
pela necessidade evidenciada pelos produtores rurais"
(fl. 3.154);

REspe n° 621-19-2012.6 .24.0060/SC

10

j) o aumento na distribuição de macadame foi intensificado
após 2011 para diminuir os prejuizos dos agricultores
decorrentes das chuvas excessivas que resultaram na
decretacao de estado de calamidade;
k) "a alegacao de que houve distribuicao gratuita de
macadame em troca dos votos dos eleitores, nao ficou provada
nos autos, menos ainda de que os ora recorridos realizaram
pedido de votos, ou ainda de que o programa social tenha sido
utilizado corn fins eleitorais" (fl. 3.163);
I) as provas dos autos são insuficientes para a reforma do
acOrdão recorrido, pois os relatos das testemunhas são
contraditôrios e inconsistentes, ja que muitas delas são
simpatizantes dos adversários politicos dos candidatos
recorridos;
m) inexistência de potencialidade na conduta, pois "aplicar
uma sancao de cassacao de urn Prefeito, eleito legitimamente
pelos cidadãos, e decisão de rnaior gravidade, que exige
demonstraçao cabal de irregularidade eteitoral e de sua
potencial influência no resultado da eleicao, ou da gravidade
de sua conduta" (fl. 3.172);
n) a ausência de previsao legal de aplicar em AIME as
sancOes de inelegibilidade e rnulta.
0 presidente do TRE/SC admitiu o recurso especial interposto
pelo Ministério PUblico Eleitoral; inadmitlu, contudo, o apelo manejado pela
Coligacao Competência Juventude e Trabalho, Odenir Deretti e Davio Leu
Junior, por entender presente, tao somente, a intencao de rediscussão de
matéria fática, além de näo vislumbrar, em suas razOes, a demonstracao de
similitude fática entre o acOrdão recorrido e os paradigmas colacionados aos

autos (fls. 2.931-2.936).
Seguiu-se a interposicao de agravo de instrumento pela

1II7

Coligacao Competéncia Juventude e Trabaiho, Odenir Deretti e Davio Leu
Junior (fis. 2.938-3.084).
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contrarrazOes

ao

agravo

(fls. 3.177-3.224).
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do
apelo apresentado pela Coligaçao Competência Juventude e Trabalho, Odenir
Deretti e Davio Leu Junior e pelo provirnento do recurso especial interposto
pelo Ministério PUblico Eleitoral, a fim de cassar o acórdão recorrido, por
violacao ao art. 83, inciso II, do COdigo de Processo Civil, e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do feito,
levando-se em consideraçao os documentos anexados ao parecer ministerial
(fls. 3.228-3.236).
Em decisao monocrática de fls. 3.238-3.247, o então relator,
Ministro Henrique Neves da Silva, deu provimento ao agravo interposto pela
Coligacao Cornpetência Juventude e Trabalho, Odenir Deretti e Davio Leu e
recomendou a análise conjunta dos recursos especiais, consideradas as
matérias suscitadas.

E o relatOrio.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator): Senhor
Presidente, inicialmente, analiso a preliminar em que o Ministério Publico
Eleitoral defende a ilegalidade da decisão da Corte Regional que determinou o
desentranhamento dos documentos juntados aos autos corn o parecer
ministerial.
Segundo o Parquet, houve violaçao ao art. 83, inciso II, do
Codigo de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo estabelece sua
legitimidade, na condicao de custos legis, para requerer e produzir as provas
que entender necessárias ao deslinde da dernanda, verbis:

Art. 83. Intervindo como fiscal da lei, oMini 'üblico:

7
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II - poderá juntar documentos e certidães, produzir prova em
audiência e requerer medidas ou diligências necessárias ao
descobrirnento da verdade.
Essa preliminar também foi suscitada pelos outros recorrentes
em sua peca recursal (fls. 2.506-2.507).
Sobre o ponto, extraio do acôrdão regional (1.984-1.986):
De fato, corn o parecer do Procurador Regional Eleitoral foram
juntados relatôrio de auditoria do Tribunal de Contas do Estado e
docurnentos extraldos do Sistema Esfinge daquele Orgäo, assim
como memorial produzido pelos impugnantes 1733/1836. Por essa
razão, determinei a concessão de vista dos documentos as partes
(fl. 1837).
Os impugnantes manifestaram-se as fls. 1838/1857 e os
impugnados as fis. 1859/1876. Porém, os irnpugnados juntaram mais
documentos (fls. 1878/1919), e, naquela oportunidade entendi que
poderia o Ministério Püblico juntar documentos corn o seu parecer, e,
devido a [sic] excepcionalidade do caso, que seria licito que os
impugnados apresentassem outros documentos para se
contraporem aos que haviam sido integrados aos autos pela
Procuradoria, mas que não [sic] verdade tratava-se de alegaçöes e
documentos dos impugnantes. Por isso, determinei tao somente a
intirnação da parte contrária para, querendo, manifestar-se (fl. 1921),
O que de fato ocorreu (fls. 1922/1938).
No entanto, após ter proferido a decisâo, em outros processos
subrnetidos a análise desta Corte refleti melhor sobre o tema, e
conclul que é impossIvel a juntada neste Tribunal, de documentos e
alegacoes, conforme previsâo expressa no art. 268 do COdigo
Eleitoral, que comporta apenas a excecão prevista no art. 270 da
mesma lei.
Por essa razão, no Recurso Eleitoral n. 561-73.2012.6.24.0051,
indeferi a juntada de documentos quando os autos encontravam-se
conclusos para julgamento, decisão que foi acolhida pelo Tribunal a
unanimidade, resultando no AcOrdão n. 28.826, julgado em
21/10/2013, do qual transcrevo o excerto pertinente:
Neste passo, aplico a norma de que o onus da prova do fato
constitutivo cabe ao autor da ação e os docurnentos que
servirem a esse propósito devern serjuntados corn a inicial.
Na seara eleitoral, a regra é que näo se receba documento em
sede recursal (art. 268 do CE). A exceçäo seria o art. 270 do
CE que impôe, todavia, que a juntada da prova seja requerida
pela parte na interposicao do recurso ou da impugnacao ao
mesmo, o que nâo foi feito pelo recorrente.
Näo bastasse isso, a LC 64/90, regulou inteiramente essa
matéria. Corn efeito, segundo o art. 22, as provas documentais
devem ser apresentadas corn a inicial a modo de
ifi caçãeita ao representado.
acompanharern, por cópia, a not
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o mesmo dispositivo legal preve a possibilidade de juntada de
novos documentos, no prazo de três dias, desde que
requeridos pela parte na audiência de instruçäo (inciso VI).
Destaco que, a ültima oportunidade para a apresentação de
documentos nessa espécie de processo eleitoral ocorre corn o
recurso, para Os recorrentes, e corn as contrarrazöes para Os
recorridos, nos termos do disposto no art. 266 do Código Eleitoral.
Além dessa fase, nao e mais permitida a juntada de docurnentos. [ ... ]
Assim, voto por não receber os documentos trazidos corn o parecer
do Procurador Regional Eleitoral e alegacöes e documentos
apresentados posteriormente pelas partes - que nao seräo
considerados no meu voto - deixando de determinar o
desentranhamento em razão da irrelevância da medida na fase em
que o processo se encontra, sem prejuIzo de que a providência seja
adotada posteriormente, se houver necessidade.
Portanto, o Regional fundamentou sua decisäo,
exclusivamente, nos arts. 268 e 270 do Codigo Eleitoral, que regulam o
procedimento padrão a ser observado na seara eleitoral. Transcrevo-os:
Art. 268. No Tribunal Regional nenhuma alegacão escrita ou nenhum
documento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o
disposto no art. 270.

[...
Art. 270. Se o recurso versar sobre coaçâo, fraude, uso de meios de
que trata o art. 237, ou ernprego de processo de propaganda ou
captacao de sufrágios vedado por lei dependente de prova indicada
pelas partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o relator no Tribunal
Regional deferi-la-á em vinte e quatro horas da conclusâo,
realizando-se ela no prazo irnprorrogável de cinco dias.
A despeito de norma especIfica sobre a matéria, este Tribunal,
por mais de uma vez, ja admitiu, como exceçao a regra estabelecida no CE, a
aplicacao do disposto no art. 397 do CPC, que possibilita a juntada de
documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois
dos articulados, ou a contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
(REspe n° 822-03/PR, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado
em 11.11.2014; AgR-REspe n° 35.912/MG, rel. Min. Marcelo Ribeiro, julgado
em 10.12.2009)
Lembro que, no julgamento do REspe n° 822-03/PR,
em 11.11.2014, o eminente relator, Ministro Henrique Neves, bern delineou os
contornos de aplicacao do art. 397 do CPC. Na .csião, citando o voto do
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saudoso Ministro Sálvio de Figueiredo, acentuou caminharem juntas a
jurisprudência deste Tribunal e a do Superior Tribunal de Justica, que admitem
a juntada posterior de documentos, mesmo na via recursal, desde que ouvida
a parte contrária e ausentes o espIrito de premeditacao e a intencao de
surpreender o juIzo. Transcrevo trecho do voto do Ministro Henrique Neves
que interessa ao deslinde da causa:
Em primeiro lugar, e certo que descabe, em regra, a juntada de
documentos corn o recurso eleitoral, porquanto o art. 268 do COdigo
Eleitoral prevê que "no Tribunal Regional nenhurna alegacão escrita

ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das
partes, salvo o disposto no art. 270" (grifo nosso).
A exceção a essa regra, contudo, está estabelecida no art. 397 do
CPC, que admite a juntada de documentos novos "quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados,
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos" (grifo
nosso).
A aplicaçâo da lei processual civil na seara eleitoral, neste ponto, é
incontroversa, pois a jurisprudência deste Tribunal é pacifica em

reconhecer que: "Admite-se a juntada de documentos novos na
hipOtese do art. 397 do CPC" (AgR-REspe n° 35.912,
rel. Min. Marcelo Ribeiro, WE de 18.2.2010).
E certo que: "Tern-se como flOVOS os documentos destinados a

comprovar situacOes ocorridas apOs os fatos articulados na inicial
(art. 397, CPC)" (AgR-REspe n° 25.790, rel. Min. Caputo Bastos,
DJ de 23.8.2006).
Assim, em principio, a juntada do documento novo não diz respeito
apenas aos fatos ocorridos após o ajuizamento da ação, pois se
admite a juntada daqueles utilizados para contrapor os produzidos
nos autos (CPC, art. 397, in fine) e daqueles desconhecidos pela
parte ou em relaçäo aos quais não Ihe foi permitido fazer uso no
momento próprio (CPC, art. 458, VII).
Sobre a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, o
Superior Tribunal de Justiça já entendeu que "somente os
documentos tidos como indispensáveis, porque 'substanciais' ou
'fundamentais', devem acompanhar a inicial e a defesa. A juntada

dos demais pode ocorrer em outras fases e ate mesmo na via
recursal, desde que ouvida a parte contrãria e inexistentes o
espirito de ocultacão premeditada e de surpresa do juizo"
(REspe 431.716, rel. Ministro Sálvio de Figueiredo, Quarta Turma,
DJ de 19.12.2002, grifo nosso).

No precedente acima, o saudoso e memorável Ministro Sálvio
de Figueiredo, corn a precisao habitual, asseverou:
2. No mais, discute-se nos autos se possivel a juntada de
documento novo quando da interpo i âo da apelaçäo.
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Esta Code tern admitido a juntada de docurnentos, que fl0 Os
produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do
processo, ate mesmo na via recursal, desde que respeitada
[sic] o contraditório e inocorrente a rná-fé. Nesse sentido, o
REspe 181.627- SP (DJ 21/6/99), corn esta ementa, no
particular:
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ATROPELAMENTO FATAL. LAUDO, JUNTADA COM A
APELAçAO. POSSIBILIDADE. FLJNDAMENTAcAO DO
ACORDAO EM OUTRAS PROVAS. DOCUMENTOS
INDISPENSAVEIS. CONCEITO. CPC, ARTS. 396 E 397.
DOUTRINA PRECEDENTES. RECURSO
DESACOLHIDO.
- Nâo se configura nulidade no julgarnento da apelaçâo
quando a Turma julgadora não se arrima exclusivamente
no documento trazido corn o recurso, mas também em
outras provas, especialrnente a oral.
II - Ainda que assim não fosse, somente Os documentos
tidos como indispensáveis, porque pressupostos da acâo,
e que devem acompanhar a inicial e a defesa. Os demais
podem ser oferecidos em outras fases e ate mesmo na
via recursal, desde que ouvida a parte contrária e
inexistentes a espirito de ocultaçäo premeditada e a
propositura de surpreender a juizo.
Ill - No caso, não se trata de docurnento indispensável a
propositura da açâo, seja por nâo ser ele substancial
(exigido por lei) ou fundamental (que constitul o
fundamento da causa de pedir), mas apenas probatOrio,
esclarecedor dos fatos, nâo tendo a sua juntada
configurado "alteração substancial do pedido".
Ao proferir voto, na condiçäo de relator, assinalei:
"Amaral Santos, ao versar a tema, corn sua reconhecida
autoridade, notadamente no campo das provas, autor
que é de admirável obra na matéria, assinalou:
'tratando-se de documentos substanciais ou
fundamentais, como se viu no estudo dos requisitos
da peticào inicial e da contestaçäo, serão eles
obrigatoriamente oferecidos corn essas peças.
Documentos outros, que não sejam substanciais ou
fundamentais da ação, ou da defesa, poderâo ser
oferecidos no curso do processo, especialmente
quando visem a:
a) Fazer prova contrária;
b) Provar fatos ou circunstâncias conexas ou
explicativas de fatos em que se funda a ação ou
defesa;
c) Provar fatos novas, ocorridos posteriorrnente
aos alegados na inicial ou na contestaçao, e que
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interessem de perto a relação juridica [sic]
controvertida.
A premissibilidade [sic] de juncão de documentos,
nesses casos, no curso do processo, se contém Cu
se depreende do disposto no art. 397 do referido
COdigo: "E licito as partes, em qualquer tempo,
juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois
dos articulados, ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos" (Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, Saraiva, 2a edição, n. 629,
pág. 411).
Em
sede jurisprudencial,
processualista:

anotou

aquele

saudoso

"0 documento, para esciarecer, pode ser apresentado
em qualquer momento do processo, mesmo em segunda
instância, desde que se dê oportunidade a parte para
falar. No caso, a meu ver, não se trata de documento
fundamental, isto e, documento em que se fundamenta a
defesa. Trata-se de docurnento para esciarecimento,
apresentado antes do julgamento, tendo a parte contraria
[sic] tido a oportunidade de se manifestar sobre ele, tanto
que pediu seu desentranhamento. Ora, se assim é, nâo
posso, em face da doutrina que sempre esposei, e que
maciçamente adotada, nâo posso deixar de reconhecer
que, no caso, nâo ha nulidade arguida" (RTJ 60/560).
A jurisprudência desta Corte, alias, nâo se afasta de tal
orientaçâo, como se ye dos Resps 4.163-RJ (DJ 4.2.91),
41.158-MG (DJ 30.9.96) 8.752-SP (DJ 27.5.91) e 2.373-M (DJ
11.6.90) e do AgRg/Ag n. 41.106-SP (DJ 13.12.93), relatados,
respectivamente, pelos Ministros Garcia Vieira, Meneses
Direito, Waldemar Zveiter, por mirn e Pádua Ribeiro, assim
ementados, no que interessarn:
"Não é absoluta a exigência de juntar docurnentos na
inicial ou na contestação. 0 art. 397 do Cod. Proc. Civil
permite juntar documentos novas em qualquer fase. 0
direito não deve ser sacrificado em name do formalismo
( ... )"
"A juntada de documentos corn a apelaçao é possIvel,
tendo a outra parte a oportunidade de sabre eles dizer
nas contra-razOes, tudo corn a cobertura do art. 397 do
COdigo de Processo Civil".
"Se a ação nâo requer, para sua propositura, como
instruçâo inicial, documentos ditos indispensáveis pela
substâcia [sic] da relação juridica [sic] que se controverte,
outros tantos sem essa conotação poderâo embasar a
convicçào do magistrado. Inteligencia [sic] do artigo 283
do CPC"
"Somente as documentos tidos coma pressupostos da
har a inicial e a defesa. Os
causa 6 que devem

REspe no 621-19.2012.6 .24.0060/SC

17

demais podem ser oferecidos em outras fases e ate
mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte
contrária e inexistentes o espIrito de ocultacão
premeditada e o propósito de surpreender ojuIzo".
"Se o contrato trazido para os autos após a impetração
constitui apenas documento complementar para
esclarecimento dos fatos em que se fundou a causa, não
ha divisar ofensa ao art. 397 do CPC...".
No mesmo sentido, coihe-se do Resp 16.957-RJ, da 3a Turma,
do voto condutor do Ministro Eduardo Ribeiro:
"Nos termos estritos dos artigos 396 e 397 do Código de
Processo Civil, Os documentos haveriam de juntar-se
corn a inicial ou contestaçào. A apresentação em
oportunidade diversa estaria condicionada a
circunstância de se referirern a fatos posteriores ou se
destinarem a contrapor-se a outros trazidos para os
autos. 0 artigo 283, referindo-se a documentos
indispensáveis, que haverâo de instruir a inicial, haveria
de entender-se como colocando requisito que,
desatendido, deve levar ao indeferimento da inicial.
Doutrina e jurisprudéncia, entretanto, tern sustentado
entendimento mais liberal. Assim Amaral Santos processualista que, entre nós, melhor estudou a prova entende não se justificar cumprimento rigoroso da regra
quando nâo se tratar de documento indispensável
(Cornentários ao CPC IV vol. - la ed. - p. 248).
Considero que o fundamental é assegurar-se o
contraditório. Na medida em que näo resulte prejuizo
para a parte contrária deve-se admitir a juntada. 0
contrário poderá levar, sem razão ponderável, a dificultar
a apuracão da verdade".
No âmbito da Terceira Turma, coihem-se, ainda, no mesmo
sentido, os REsps 114.312-MG (DJ 26/4/99) e 61.829-SP
(DJ 9/6/97), assim ementados, no que interessam:
"Não se tratando de documentos indispensáveis a
propositura da ação, admite-se possam ser juntados em
outras oportunidades, sem que haja violação aos artigos
283 e 396 do CPC, desde que tenha sido observado o
princIpio do contraditório e não haja prejuIzo para a outra
parte".
"Prova. Juntada de docurnentos. Admite-se, uma vez
respeitado o contraditório, que a parte junte aos autos
docurnentos, em qualquer tempo, corn o intuito de
complementar a prova já feita".
Em sede doutrinária, outrossim, registrei essa orientação,
observando que os demais documentos podem ser oferecidos
"em outras fases, e ate mesmo na via recursal, desde que
ouvida a parte contrária" (art. 398) (COdigo de Processo Civil
Anotado, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1996, nota ao art. 283).
Junior (Curso de
Outra não 6 a lição de
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Direito Processual Civil, vol. I, 20' ed., Rio de Janeiro: Forense,
n o 459, p. 461).
3. No caso dos autos, os documentos juntados corn a
apelação objetivaram corroborar as alegaçães do devedor de
que houve adulteração em urna nota promissoria, além de que
existiram irregularidades nas operaçöes financeiras realizadas
em sua conta-corrente. Juntou o então apelante cOpias do
processo em que se apurava eventual conduta ilIcita do
gerente da agenda bancária, aduzindo que so teve acesso a
essa documentaçâo apôs a instruçâo probatória.
Não se tratava, portanto, de documentos indispensáveis a
propositura da ação e a defesa, uma vez que apenas
reforçavam as alegaçöes já deduzidas em juizo e objetivavam
o esclarecimento de fatos em que se funda a causa. Ademais,
näo ha indIcios evidentes do propOsito de surpreender o juIzo,
de ocultação premeditada, e nem se diga que tais documentos
acarretariam a alteração da defesa.
A jurisprudência recente do STJ mantém esse entendimento,
reafirmando que, "na linha dos precedentes desta Corte, deve-se
admitir a juntada posterior de documentos, ate mesmo na via
recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espIrito
de ocultação premeditada ou de surpresa para o JuIzo"
(AgR-REspe n° 1.416.353, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, WE de 19.5.2014).
No caso dos autos, a documentacao acostada corn o parecer
da Procuradoria Regional Eleitoral consubstancia-se em "relatório de auditoria
do Tribunal de Contas do Estado e documentos extraldos do Sisterna Esfinge
daquele ôrgao, assirn como memorial produzido pelos impugnantes
1733/1836" (fl. 1.984).
Trata-se, portanto, de documentos de natureza probatória, näo
essenciais a propositura da acao, trazidos aos autos para reforcar a tese dos
autores da acao - contida na inicial e rechacada, veementemente, pelos réus de que não houve previsao orcarnentária, bern como utilizou-se de rubrica
diversa para custear a doacao e transporte de macadame, objeto do programa
social apontado como irregular.
Some-se a isso o fato de os elementos probatôrios terem sido
produzidos ja a época em que os autos se encontravam no Tribunal Regional
Eleitoral, nao tendo sido possivel, por conseguinte, apresentá-los em ocasiäo
pretérita.

i L01
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Cabe aqui a licao de Nelson Nery JUnior e Rosa Maria de
Andrade Nery 1 sobre o que realmente importa observar nesta situacao:
Não pode a juntada ser feita corn o intuito de surpreender a parte
contrária ou o juizo, ardilosa e maliciosarnente, para criar o espirito
do julgador, a Ultima hora, a impressão de encerramento da questäo,
sem quo a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do
processo.
Por essas razOes, entendo seja necessário o retorno aos autos
dos elementos de prova desentranhados para que a Corte Regional,
observando o art. 398 do CPC 2 , os considere na apreciacao do feito.
Entendo necessário ainda enfrentar a prelirninar de
inexistência de litispendência, ainda que parcial, entre AIJE, prevista no art. 22
da LC n o 64/1990, e a AIME, corn supedâneo no art. 14, § 10, da CF.
Segundo a Corte Regional (fl. 1.972),
[e] possivel reconhecer a existência de litispendência ou coisa
julgada em ação do impugnação de mandato eletivo, diante da
tramitação ou da imutabilidade de decisöes proferidas em sede de
representaçâo para apurar as condutas previstas nos arts. 30-A, 73,
75 e 77 (esses para o fim de se perquirir a respeito do abuso do
poder econômico) e no art. 41-A, da Lei n. 9.504/1997 ou de ação de
investigaçâo judicial eleitoral do art. 22 da Lei Complementar
n. 64/1990, quando houver reproducão de ação anteriormente
ajuizada, conforme o disposto no § 1 0 do art. 301 do Codigo de
Processo Civil.
Eis o quadro fático delineado no acôrdão recorrido (fl. 1.973):
A Representaçâo n. 387-37.2012.6.24.0060, promovida pela
Coligacão Competência Juventude e Trabalho contra Mario
Fernando Reinke e Armindo Cesar Tassi, que narrava a prática das
condutas vedadas no art. 73, I, IV e § 10 da Lei n. 9.504/1997
mediante a entrega gratuita do macadame para eleitores, e a
captação ilicita do sufrágio do art. 41-A da Lei n. 9.504/1997 e 0
abuso do poder econômico e politico do art. 22 da Lei Complementar
n. 64/1990 especialmente quanto a [sic] entrega do material para
Eno Baumann, foi julgada improcedente na primeira instância e a
sentença foi mantida por este Tribunal.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Codigo de Processo CiviKceifllftado e
civil extravaganfe em vigor. 13 a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunals, 2013,_p:.,765.
2 Art. 398. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ou
outra, no prazo de 5 (cinco) dias.

processual
a seu respeito, a
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Como já registrei, apesar do nome "representação", tratava-se, como
se verifica dos fatos e dispositivos invocados, de representacão
cumulada corn ação de investigação judicial eleitoral, pois nela
tambérn se discutia, como nesta ação, o abuso do poder de
autoridade e econômico.
As decisOes, proferidas na Representaçâo n. 387-37.
2012.6.24.0060, tanto no JuIzo Eleitoral quanto neste Tribunal, que
deram pela sua improcedência, consideraram legal a distribuiçào
gratuita de macadame em ano eleitoral, em razâo da existéncia de
programa social previsto em lei e em execução orçamentária no
exercIcio anterior, e concluIram pela ausência de comprovaçâo da
entrega de macadarne em troca de voto a Eno Baumann e do abuso
do poder econômico relativa a entrega do material a esse eleitor,
decisào que, penso, nâo pode mais ser discutida nestes autos.
Nesse contexto, o TRE decidiu extinguir a acao sem resolucao
de mérito "no que diz respeito ao abuso do poder econômico decorrente da
prática da conduta vedada prevista no § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/1997 ea
captacao ilicita do sufragio de Eno Baumann" (fl. 1.948).
Faco notar que o entendimento adotado pela Corte Regional
diverge da jurisprudência dominante neste Tribunal Superior, que não
reconhece litispendência entre AWE e AIME, em razão de ausência da trIplice
identidade: partes, causa de pedir e pedido. Confira-se:
RECURSOS ESPECIAIS. AçAo DE INvEsTIGAcA0 JUDICIAL
ELEITORAL. AçAO DE IMPuGNAçA0 DE MANDATO ELETIVO.
Recurso Especial n° 2-54.2013.6.24.0028.

1. 0 entendimento predominante nesta Corte Superior é no
sentido de que nao ha Iitispendência entre a acão de
impugnacao de mandato eletivo e a acao de investigacâo
judicial eleitoral, por se tratarern de dernandas corn causas de
pedir e objetos distintos. Precedentes: AgR-REspe n° 26.314,
rel. Min. Caputo Bastos, DJ de 22.3.2007; REspe n° 26.118,
rel. Mm. José Gerardo Grossi, DJ de 28.3.2007.
2. De acordo corn as inforrnacöes registradas no acOrdão recorrido,
a ação de impugnação de mandato eletivo veiculou urn fato a mais
do que os alegados na açâo de investigacão judicial eleitoral.
lnexistência de litispendéncia, tendo em vista a diversidade das
causas de pedir.
3. Salvo nas hipóteses em que houver prejuIzo para a regular
instruçäo processual, cabe ao juIzo competente reunir e julgar em
conjunto a AWE e a AIME propostas corn fundamento em fatos
evitem decisöes conflitantes.
idênticos ou similares, de rnodo
4. Impossibilidade de extincøm resolução do mérito da AIME na
espécie, tendo em vist/a sua precedência constitucional e a
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inexistência de identidade da respectiva causa petendi corn a da
AWE anteriormente ajuizada.
5. Devolução dos autos a origem, a fim de que, afastado o
furidamento alusivo a litispendência, se prossiga no julgamento da
AIME.
Recurso especial provido.
[...
(REspe n° 2-54/SC, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado
em 11.11.2014—grifonosso)
A meu ver, isso, de per si, ja seria suficiente para acolher a
preliminar. No entanto, vale tecer algumas consideracOes adicionais.
0 que se discute nestes autos é a alegada prática de abuso do
poder politico e econôrnico e corrupcao - esta sob o enfoque da captacao
ilicita de sufragio, tese ja aceita neste Tribunal -, decorrentes do incremento
havido na distribuicao de bens de urn prograrna social, supostarnente irregular,
ern troca de votos, corn a finalidade de alavancar a candidatura do entäo
prefeito do municIpio a reeleicao.
Sob esse enfoque, embora o TRE/SC ja se tenha pronunciado,
na Rp n° 387-37.2012.6.24.0060, sobre a legalidade do referido programa e
concluido que a carga de macadame entregue ao eleitor Eno Baumann nao
configurou abuso do poder econôrnico nem captacao ilIcita de sufragio, isso
não impede seja essa conduta objeto de nova apreciacao pela Justica
Eleitoral. Nesta oportunidade, porern, nao cabe analisá-la de forma isolada,
mas, sim, associada a outras acoes, que conjuntamente podern,
eventualmente, vir a violar o bern juridico protegido pela AIME, qual seja: a
legitimidade e a normalidade das eleicOes.
0 caso lembra o RO no 510/PI, relator Ministro Nelson Jobim,
julgado em 6.11.2001, no qual o Tribunal cassou o mandato de urn senador,
em razão do que o relator definiu como "conjunto da obra". Muito embora no
caso em análise nao se esteja tratando de várias açOes de investigacão
judiciais eleitorais, mas apenas de uma já corn trânsito em julgado, idêntico
raciocmnio pode ser aqui adotado.
Por firn, nern mesmo sobre o aspecto qualitativo do prograrna se legal ou ilegal - pode-se firmar inflexj4'el posicionamento. Ainda que 0
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Regional tenha concluldo pela sua legalidade, urge analisá-lo também sob o
prisma da finafldade do ato administrativo, que, como é cedico, deve sempre
primar pelo interesse püblico. Afinal, o desvio de finalidade, configurado pelo
suposto interesse primário do candidato em angariar vantagern eleitoral, pode
caracterizar abuso do poder politico, e este combinado corn o abuso do poder
econômico pode viabilizar o conhecirnento e a procedência da acao
constitucional.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial do

Ministério Püblico para anular o acórdão recorrido e determinar ao
Tribunal de origem que profira, afastado o fundamento da coisa julgada e
levando-se em consideracão a novel documentacão juntada aos autos,
nova decisão nos autos.
Julgo prejudicado o recurso especial interposto pela
Coligacao Competência Juventude e Trabalho e outros.

PEDIDO DE VISTA

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Senhor
Presidente, peco vista dos autos.
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EXTRATO DA AlA

REspe n° 621-19.2012.6.24.0060/SC. Relator: Ministro Gilmar
Mendes. Recorrente: Ministério Püblico Eleitoral. Recorrentes: Coligacao
Competência Juventude e Trabaiho e outros (Advogados: José Osnir Ronchi e
outros). Recorridos: Coligacao Massaranduba Crescendo corn Seriedade e
Trabalho e outros (Advogados: Katherine Schreiner e outros).
Usaram da palavra, pelos recorrentes Coligacao Competéncia
Juventude e Trabaiho e outros, o Dr. José Osnir Ronchi e, pelos recorridos, a
Dra. Katherine Schreiner.
Decisão: ApOs o voto do Ministro relator, provendo
parcialmente o recurso do Ministérlo PUblico Eleitoral e julgando prejudicado o
recurso da Coligacao Competéncia Juventude e Trabalho e outros, antecipou 0
pedido de vista a Ministra Luciana LOssio.
Presidência do Mihistro Dias Toffoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar
Mendes, Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugenio José Guilherrne de Aragao.
SESSAO DE 6.8.2015.
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VOTO-VISTA

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Senhor
Presidente, dada a clareza e minudência na exposiçao dos fatos, adoto 0
relatório elaborado pelo e. Mm. Gilmar Mendes:
Trata-se de acão de impugnacâo de mandato eletivo ajuizada pela
Coligacão Competência Juventude e Trabaiho (DEM/PP/PT/PR),
Odenir Deretti e Davio Leu Junior contra a Coligacão Massaranduba
Crescendo corn Seriedade e Trabaiho (PMDB/PSDB/PSD), Mario
Fernando Reinke e Armindo Sésar Tassi, eleitos, respectivamente,
prefeito e vice-prefeito do Municipio de Massaranduba/SC no pleito
de 2012, ao argumento de que teriam praticado atos configuradores
de captaçäo ilIcita de sufrágio, de conduta vedada a agente püblico e
de abuso do poder politico e econômico.
Narra a inicial clue os réus procederam ao transporte e distribuição
gratuitos de grande quantidade de cargas de macadame (saibro) aos
municipes em troca de votos, por meio da utilizaçâo abusiva de
programa social, destituido de autorização legal e sem execução
orcamentária no ano anterior a eleição. Alegam os recorrentes que
esse fato, em razâo da magnitude dos bens e serviços envolvidos,
configurou abuso do poder politico e econômico e comprometeu a
legitimidade e normalidade do pleito, violando o art. 14, §10, da
Constituiçäo Federal.
o juizo a quo, julgando procedente o pedido formulado na inicial,
cassou os diplomas de Mario Fernando Reinke e Armindo Sésar
Tassi, declarou-os inelegiveis para as eleiçães que se realizarem
nos oito anos subsequentes e aplicou-lhes multas individuais de 5
mil Ufirs (fls. 1.435-1.449).
O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina reformou o decisum
e afastou as sançães cominadas, em acôrdâo assim ementado
(fls. 1.946-1.947):
RECURSO ELEITORAL. AcAO DE IMPUGNAçAO DE
MANDATO ELETIVO. ABUSO DO PODER ECONOMICO.
AGRAVO RETIDO.
Declara-se a perda de objeto do agravo retido que ataca
omissao processual posteriormente sanada no juIzo
monocrático.
Não se conhece de agravo retido quando o agravante não
reitera o pedido de sua apreciaçâo ao Tribunal (CPC art. 523,
§10).
AçAO DE IMPUGNAçAO DE MANDATO ELETIVO.
CON DUTA VEDADA.
Possibilidade de apuraçâo em sede de açâo de impugnacâo de
mandato eletivo do abuso de poder politico, que nâo está
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expressamente previsto no citado §10 do art. 14 da CR, desde
que entrelaçado ao abuso de poder econômico.
AcAo DE INvEsTIGAçA0 JUDICIAL ELEITORAL. AçAO DE
IMPUGNAcA0 DE MANDATO ELETIVO. LITISPENDENCIA.
COISA JULGADA. POSSIBILIDADE.
Após a ediçäo da Lei Complementar n. 135/2010, que alterou a
Lei Complementar n. 64/1990, é possIvel, em tese, a existência
de litispendência e/ou coisa julgada entre a AWE e a AIME,
naquilo que for causa de pedir cornum a ambas as açôes.
Nas açOes que tramitam na Justiça Eleitoral, a coisa julgada e
Iitispendência fundam-se exciusivamente na identidade de
causa de pedir e de pedido e nâo na identidade de partes.
Faz coisa julgada, a ser observada em futuras açães, a
decisäo judicial eleitoral que assenta nâo haver ilegalidade na
distribuiçâo de determinado bern pela Administraçâo municipal,
porquanto decorrente de programa social previsto em lei e em
execuçâo orçamentária anterior ao ano das eleiçöes (10 do
art. 73 da Lei n. 9.504/1997). Todavia, os efeitos dessa decisão
não se estendern a alegacão de aumento abusivo do nUmero
de bens doados pelo Poder Püblico corn finalidade exclusiva de
captação ilIcita de votos.
PROVA ILICITA. GRAVAçAO AMBIENTAL NAO
AUTORIZADA DE COM ICIO PARTIDARIO.

E Ilcita a gravaçâo ambiental, mesrno que não autorizada pelos
interlocutores, quando capta declaracôes feitas em comicio
partidário que e ato pUblico, não havendo qualquer lesão a
privacidade.
RECURSO. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Admite-se a juntada de novos docurnentos corn a interposiçâo
do recurso (CE art. 266) ou das contrarrazães
(CE art. 266,51).
Recebidos o recurso e as contrarrazOes, preclusa estará a
possibilidade de juntada de novos docurnentos (CE art. 268),
salvo se versar as rnatérias previstas no art. 270 do CE e
desde que a juntada da prova seja requerida pela parte na
interposição do recurso ou na impugnacäo do mesmo.
CAPTAcA0 ILICITA DE SUFRAGIO.
Não se presta a comprovar a captaçâo ilIcita de sufrágio
testernunha de fato indireto (de ouvir dizer) e que não sabe
precisar quem praticou 0 iticito.
A caracterizacâo da captaçào ilIcita de sufrágio pressupoe a
ocorrência simultânea dos seguintes requisitos: a) prática de
uma das condutas previstas no art. 41-A da Lei n. 9.504/97;
b) fim especifico de obter o voto do eleitor; c) participacão ou
anuência do candidato beneficiário na prática do ato.
ABUSO DO PODER ECONOMICO
O aumento, em ano eleitoral, do nümero de beneficios
concedidos em programa social autorizado em lei e em
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execução orçamentária pode constituir abuso do poder
econômico, desde que haja provas contundentes de que a
majoraçâo foi implementada corn finalidade meramente
eleitoreira e que esteja evidenciada a gravidade da conduta
para a sua caracterização.
Nâo se considera conduta grave apta a caracterizar o abuso do
poder econômico o aumento no nUmero de beneficiários de
programa social que, comparado ao nürnero de eleitores, seja
insignificante, mormente quando haja justificativa para o
incremento e não se tenha cornprovação da distribuição das
benesses apenas a partidários do candidato a reeleição ou do
condicionamento de sua obtençâo a promessa de voto. (Grifo
no original).
Opostos embargos de declaração pela Coligacão Competência
Juventude e Trabaiho e outros (fls. 2.020-2.095), foram eles
rejeitados por unanirnidade (fls. 2.398.2.408). Eis a ernenta do
acórdâo (fls. 2.398-2.399):
EMBARGOS DE DECLARAçAO. RECURSO EM AçAo DE
IMPUGNAçA0 DE MANDATO ELETIVO.
c0MPELMENTAçA0 DAS RAZOES DOS EMBARGANTES.
PRECLUSAO CONSUMATIVA.
Em razâo da preclusâo consurnativa, urna vez opostos os
embargos, é defeso a parte complementá-lo ou aditá-lo.
ALEGAçAO DE EXISTENCIA DE OMISSOES E
CONTRADIçOES NO ACORDAO. PREQUESTIONAMENTO E
PEDIDO DE COONCESSAO DE EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaracao constituem recurso integrativo,
que visa a sanar omissão, contradiçao ou obscuridade
eventualmente existente nas decisães judiciais, não se
prestando para promover a modificacao do julgado, exceto em
situaçães excepcionais, em que o aclararnento da decisâo
resultar em nova conclusão, hipóteses em que aos embargos
serâo concedidos efeitos infringentes.
O prequestionamento da matéria, por si SO, nâo viabiliza o
acolhimento dos embargos de declaração, sendo necessária a
demonstraçâo de que na decisão não houve manifestação a
respeito de artigo de lei aplicável ao caso concreto.
Rejeitam-se os embargos de declaração quando, inexistentes
omissOes e contradiçOes no acOrdão embargado, pretendam
Os embargantes rediscutir julgado que Ihes foi desfavorável.
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM OS EMBARGOS
DECLARATORI OS
Nos processos eleitorais, a ültima oportunidade para a juntada
de documentos se dá corn a apresentaçâo do recurso ou das
contrarrazöes, nào sendo admitida a juntada posterior de
documentos, inclusive corn os embargos declaratOrios.
Seguiu-se a interposicao de dois recursos especiais.
No prirneiro, interposto corn fundarnento no art. 276, inciso I, aimneas
a e b, do Código Eleitoral, a Coligacao Competência Juventude e
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Trabaiho, Odenir Deretti e Davio Leu Junior (fis. 2.414-2.582) alegarn
violação ao art. 14, § 10 e 11, da Constituiçäo Federal, ao art. 41-A
e ao art. 73, § 50, da Lei n° 9.504/1997.
Argumentam, prelim inarmente, a inexistência, ainda que parcial, de
litispendência da AIME corn a Rp n° 387-37.2012.6.24.0060, cujo
objeto se cingiu a discussâo de apenas urna carga de rnacadame endereçada ao eleitor Edno Baumann - enquanto na acão de Indole
constitucional se discute a existência de condutas graves, vistas de
forma conjunta, consubstanciadas na distribuição gratuita de urn
grande nümero de cargas do produto.
Ainda em preliminar, sustentarn haver omissôes e contradiçôes no
acOrdäo recorrido quanto ao nümero de cargas de macadame
distribuidas no municipio nos anos de 2011 e 2012, o qual revela o
indevido emprego de recursos pUblicos em pro[ da campanha
eleitoral.
No mérito, afirmam (fls. 2.580-2.581):
[ ... ] que houve a captação ilIcita de sufrágio pela entrega de
bens (macadame), que houve fraude na condução da entrega
dos macadames, que houve abuso de poder na entrega de
mais de 100% de aumento do numero [sic] de cargas de
macadame em ano eleitoral o qual foi entregue corn objetivo de
captar voto, alienar o eleitor, ficando comprovado, ainda, que a
distribuiçào do macadame näo está na excecâo prevista no
parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504/97 e que a distribuição
está por caracterizar-se abuso de poder econômico (artigo 22,
23 da LC 64/90) cumulado corn conduta vedada (artigo 73 da
Lei 9.504) e captacão ilicita de sufrágio (artigo 41-A da
Lei 9.504/97), que configura as hipóteses para deflagraçâo
desta AIME, nos termos do artigo 14 da CF/88 e por
consequência a cassação dos mandatos dos impugnados.
Asseveram que "apOs a Lei da ficha limpa não se exige rnais
potencialidade, mas tao somente a gravidade, e esta gravidade,
francamente, está perfeitamente provada nos autos" (fl. 2.577).
No segundo recurso especial (fls. 2.833-2.862), interposto corn
fundamento no art. 276, inciso I, alIneas a e b, do Codigo Eleitoral, o
Ministério PUblico Eleitoral alega violaçâo ao art. 14,10, da
Constituiçâo Federal, ao art. 83, inciso II, do CPC e ao art. 23 da
LC n° 64/1990, além de apontar dissensojurisprudencial.
Preliminarmente, defende ser ilegal a determinaçäo de
desentranhamento dos documentos juntados corn o parecer
ministerial, porquanto sustenta, corn apoio no art. 83, inciso II, do
CPC, sua legitimidade "para requerer e as produzir provas que
entender necessárias ao deslinde da causa" (fl. 2.839). Assevera
que procedeu ao pedido de juntada da documentaâo, cujo teor era
de conhecimento püblico, na prirneira ocasião em que Ihe coube
analisar os autos. Pondera que a juntada se refere a documentos
novos, produzidos após o exaurimento da instância originária, sendo
impossIvel as partes e ao prOprio Parquet trazê-los em ocasiOes
pretéritas. Acrescenta ter sido desnecessário o ato de
desentranhamento na medida em que o art. 23 da LC n° 64/1990
possibilita ao julgador formar sua convicçâo pela livre apreciação da
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prova. Junta ao recurso especial a documentaçâo que fora extralda
na Corte Regional.
Ainda em preliminar, assinala inexistir litispendência entre AWE e
AIME, notadamente quando aquela tiver sido julgada por
insuficiência de provas e o ajuizamento desta basear-se em novo
conjunto probatório. Nesse sentido, menciona julgados de tribunais
eleitorais que divergem do posicionamento adotado pelo TRE/SC.
No mérito, noticia que, no final de 2011, houve ampliaçâo no objeto
do programa social em questao: antes previa apenas a gratuidade
do transporte de cinco cargas de macadame por ano para cada
beneficiário, depois passou a contemplar o fornecimento do prOprio
macadame, corn impacto "muito mais significativo do que o mero
pagarnento do transporte propriamente dito, dando margem as
manobras eleitoreiras relacionadas a tal programa" (fl. 2.855).
Acrescenta que nao houve previsao nem muito menos execução
orçamentária, no ano anterior as eleicOes, em relação ao novo objeto
do programa, conforme exige o art. 73, §10, da Lei n° 9.504/1997.
Assegura que houve ilegalidades na execuçâo do multicitado
programa, tais corno, utilizacâo de dotaçào orçamentária de
programa diverso e descumprimento de critérios exigidos para a
escolha dos beneficiários, as quais se encontrarn detalhadas na
auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, no periodo de
22 a 26.4.2013.
Aduz que ficou configurado o abuso do poder econôrnico perpetrado
pelos recorridos em razão do perfil da população do municIpio - 50%
reside na zona rural - e do expressivo aumento no nümero de
macadame distribuidas aos agricultores - que passou de 534 em
2011 para 1.054 no ano eleitoral.
Requer seja conhecido e provido a recurso especial, a fim de
reformar o acôrdâo regional, afastar o reconhecimento da coisa
julgada e admitir a juntada dos documentos apresentados pela
Procuradoria Regional Eleitoral, determinando-se o retorno dos autos
ao Tribunal de origern para que proceda a novo julgamento
sucessivarnente, seja reformado o acórdão impugnado para
reconhecer a prática do abuso do poder econômico e cassar 0
mandato dos recorridos.
Nas contrarrazôes aos recursos (fls. 3.088-3.123 e 3.128-3.175), a
Coligaçâo Massaranduba Crescendo corn Seriedade e Trabalho,
Mario Fernando Reinke e Armindo Sésar Tassi argumentam:
a) impossibilidade de apresentação, em fase recursal, de
documentos anexados ao parecer ministerial - a exceçâo
daqueles considerados novos - "principalmente por aquele que
deve ser o fiscal da lei e buscar o trémite isonôrnico e o
respeito as regras impostas" (fl. 3.141);
b) nào considerarem novos os documentos apresentados pelo

Parquet anexos ao parecer ministerial, urna vez que os
relatórios disponIveis desde a época da propositura da ação;
c) ser püblica e acessIvel a todos Os cidadãos a
docurnentação trazida aos autos pelo Ministério Püblico
Eleitoral, de modo que seu conteüdo poderia, se assim
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entendesse o TRE/SC, ter sido levado em consideração no
julgamento do feito;
d) tratar-se de documentos "que se referern a fatos ainda não
apurados, resultantes apenas de uma vistoria preliminar e que
ainda serão objeto de devida apuração, al sim corn respeito ao
contraditOrio e ampla defesa" (ft. 3.144);
e) ser incabIvel a apresentação de docurnentos anexos as
razães de recurso especial, dal por que deveriam ser
desentranhados dos autos;
f) haver litispendência entre a Rp n° 387-37. 2012.6.24.0060,
corn decisão transitada em julgado, e a AIME em comento,
porquanto "diante de açoes que possuem substancialmente as
mesmas partes, os mesmos pedidos e, pelo menos em parte, a
mesma causa de pedir [sic] inegável a necessidade em se
declarar a litispendência e a coisa julgada, conforme o fez
acertadamente o acOrdão recorrido" (fl. 3.152);
g) "a conduta descrita pelo art. 73, §10, da Lei n° 9.504/97,
não se enquadra naquelas descritas pela Constituição Federal
para o cabimento da AIME. No máximo poderia caracterizar
abuso de poder politico, mas não abuso de poder econômico"
(fl. 3.153);
h) legalidade do programa social de distribuição de macadarne
aos agricultores do rnunicipio, ante a existência de previsão
legal - Lei Municipal n° 1.124/2009 - e a previsao orçamentária
no ano anterior ao pleito;
i) ter havido em 2011, por meio da Lei Municipal n° 1.383,
"apenas uma evolução da legislação ja existente, inserindo a
gratuidade no fornecimento de macadame e barro, justamente
pela necessidade evidenciada pelos produtores rurais"
(ft. 3.154);
j) o aumento na distribuição de macadarne foi intensificado
apOs 2011 para diminuir os prejuIzos dos agricultores
decorrentes das chuvas excessivas que resultaram na
decretacao de estado de catarnidade;
k) "a alegacão de que houve distribuição gratuita de
macadame em troca dos votos dos eleitores, nao ficou provada
nos autos, menos ainda de que os ora recorridos realizaram
pedido de votos, ou ainda de que o programa social tenha sido
utilizado corn fins eleitorais" (fl. 3.163);
I) as provas dos autos são insuficientes para a reforma do
acórdão recorrido, pois os relatos das testemunhas são
contraditOrios e inconsistentes, já que muitas delas são
simpatizantes dos adversários politicos dos candidatos
recorridos;
m) inexistência de potencialidade na conduta, pois, "aplicar
urna sancão de cassação de urn Prefeito, eleito legitimamente
pelos cidadãos, e decisão de maior gravidade, que exige
demonstração cabal de irregularidade eleitorat e de sua
potencial influência no resultado da eleição, ou da gravidade de
sua conduta" (ft. 3.172);
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n) a ausência de previsão legal de aplicar em AIME as
sançöes de inelegibilidade e multa.
o presidente do TRE/SC admitiu o recurso especial interposto
peto Ministério PUblico Eleitoral; inadmitiu, contudo, 0 apelo
manejado pela Coligaçâo Competência Juventude e Trabalho,
Odenir Deretti de Davio Leu Junior, por entender presente, tao
somente, a intenção de rediscussão de matéria fática, além de
nâo vislumbrar, em suas razöes, a demonstração de similitude
fática entre o acOrdâo recorrido e os paradigmas colacionados
aos autos (fls. 2.931-2.926).
Seguiu-se a interposiçâo de agravo de instrumento pela
Coligacão Competência Juventude e Trabalho, Odenir Deretti e
Davio Leu Junior (fls. 2.938-3.084).
Foram apresentadas contrarrazOes ao agravo (fls. 3.1773.224).
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do
apelo apresentado pela Coligação Competência Juventude e
Trabaiho, Odenir Deretti e Davio Leu Junior e pelo provimento
do recurso especial interposto pelo Ministério Püblico Eleitoral,
a fim de cassar o acOrdão recorrido, por violação ao art. 83,
inciso II, do Código de Processo Civil, e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do feito,
levando-se em consideração os documentos anexados ao
parecer ministerial (fls. 3.228-3.236).
Em decisão monocrática de fts. 3.238-3.247, o então relator,
Ministro Henrique Neves da Silva, deu provimento ao agravo
interposto pela Coligaçâo Competéncia Juventude e Trabaiho.
Odenir Deretti e Davio Leu e recomendou a anátise conjunta
dos recursos especiais, consideradas as matérias suscitadas.
Iniciada a sessão de julgamento, o ministro relator proferiu voto
no sentido de anular o acôrdao do Tribunal a quo a fim de que, afastado o
fundamento da coisa julgada e levando-se em consideracao a documentacao
apresentada peto Parquet, seja realizado novo julgamento dos recursos.
0 voto de Sua Excelência se apoia nos seguintes
fundarnentos:
a) embora, em regra, nao se admita a juntada de documentos
corn o recurso eleitoral (art. 268 do CE), ha que se reconhecer a incidência
supletiva do disposto no art. 397 do CPC quanto a documentos novos,
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para
contrapO-los aos que foram prod uzidos nos autos;
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b) os documentos de natureza probatória, que não foram
admitidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, não se caracterizam como
essenciais a propositura da acao e foram trazidos aos autos para reforcar a
tese dos autores da acao de que não houve previsao orçamentária, bern corno
utilizou-se de rubrica diversa para custear a doacao e transporte de
macadame, objeto do programa social apontado como irregular;
c) os elementos de prova em questao foram produzidos já a
epoca em que os autos se encontravam no Tribunal Regional Eleitoral, não
tendo sido possIvel, por conseguinte, apresentá-Ios em ocasião preterita;
d) o entendimento do Regional - no sentido de reconhecer
litispendência entre a presente Acao de lmpugnacao de Mandato Eletivo
(AIME) e a AWE anterior, no que diz respeito ao reconhecimento da legalidade
da distribuicao gratuita de macadame em ano eleitoral, em razão da existência
de programa social previsto em lei e em execucao orcamentária no exercIcio
anterior, bern como a conclusão pela ausência de prova quanto a entrega de
macadame em troca de voto do eleitor [no Baumann e do abuso do poder
econômico relativo a entrega do material a esse eleitor - contraria o
entendimento da jurisprudéncia dominante desta Corte, no sentido de que não
ha litispendência entre as acOes eleitorais, em razäo da ausência da triplice
identidade;

e) "embora o TRE/SC ja se tenha pronunciado, na
Rp no 387-37.2012.6.24.0060, sobre a legalidade do referido programa e
concluldo que a carga de macadame entregue ao eleitor Eno Braumann não
con figurou abuso de poder econOrnico nem captaçao ilIcita de sufragio, isso
não impede seja essa conduta objeto de nova apreciação pela Justiça
Eleitoral. Nesta oportunidade, porem, nao cabe analisá-la de forma iso/ada,
mas, sim, associada a outras açoes, que conjuntamente podem,
eventualmente, vir a yb/ar o bern jurIdico protegido pela A/ME, qua/ seja: a
/egitirnidade e a normalidade das e/eicOes";
"nem mesmo sobre o aspecto qualitativo do pro grarna - se
legal ou ile gal - pode-se firmar inflexIve/ posicionamento. Ainda que o regional
tenha concluldo pela sua /egalidade, urge analisá-lo também sob o prisma da
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finalidade do ato administrativo, que, como e cedico, deve sempre primar pelo
interesse pUbilco. A final, o desvio de finalidade, con figurado pelo suposto
interesse prirnario do candidato em angariar vanta gem eleitoral, pode
caracterizar abuso do poder politico, e este combinado corn abuso do poder
econOmico pode viabilizar o conhecimento e a procedência da acao
constitucional"
Pedi vista para melhor exame feito, 0 qual devolvo para
continuidade de julgamento.
Passo ao voto.
Os recursos especiais eleitorais em julgamento desafiam a
análise de quatro pontos principais: a) a possibilidade de juntada de
documentos novos na fase recursal e 0 momento para a juntada desses
documentos pelo Ministério Püblico, quando atua na qualidade de custos legis;
b) se a recusa ao conhecimento dos documentos juntados pelo Parquet
provocou prejuIzo ao exame da lide; c) a possibilidade de se reconhecer
litispendência e coisa julgada entre acOes eleitorais; d) e Se, no caso concreto,
agiu corn acerto o TRE/SC, ao reconhecer a identidade parcial do objeto da
Rp n° 387-37. 2012.6.24.0060, que tratou de fato isolado, e a presente AIME,
cujo objeto é a existência de condutas graves, vistas de forma conjunta,
consubstanciadas na distribuicao gratuita de urn grande nUmero de cargas do
produto.
lnicio pela análise da suposta identidade entre AIME e AIJE,
razão pela qual pedi vista dos autos. Destaco que o Regional reconheceu
prejudicial de coisa julgada parcial entre esta AIME e a Representacao Eleitoral
n° 387-37.2012.6.24.0060.
0 referido fato comum era a entrega de uma carga de
macadame, enderecada ao eleitor Eno Baumann, enquanto na presente acao
os fatos correspondem a distribuiçao de diversas cargas do produto a eleitores
do MunicIpio de Massaranduba pelo candidato a reeleicao, o que estaria a
autorizar a apreciacao dos capItulos ainda nao decididos definitivamente pela
Justica Eleitoral.
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0 entendirnento jurisprudencial deste Tribunal sempre foi firme
no sentido de que não ha identidade entre as acOes eleitorais3.
Forcoso reconhecer que o direito processual eleitoral sempre
admitiu a reanálise dos idênticos fatos em busca do mesmo resultado prático,
pelo ajuizamento de várias dernandas que ostentam corno Unico elemento
distintivo o pedido imediato.
Entretanto, tambérn nao se pode negar que esse bis in idem
contraria os princIpios da celeridade, da economia processual, bern como da
seguranca jurIdica e conduzern ao descrédito da Justica Eleitoral, pois podem,
não raro, gerar decisOes conflitantes e, ate em consequência disso, a
eternização do IitIgio.
Nesse contexto, o Tribunal Superior Eleitoral tern revisitado o
terna da identidade de dernandas eleitorais e avancado no sentido de
reconhecer a necessidade de reunião e ate extincao de processos em que se
verifique a conexão, a continência, a Iitispendência ou a coisa julgada, a firn de
evitar o conflito de julgados.
Seguindo essa linha de raciocmnio, essa Corte Eleitoral - ao
julgar o RCED 8-84/PI, relator Ministro Dias Toffoli, em 17.9.2013, ha dois
anos, portanto -, reconheceu a não recepcao pela Constituição Federal do
Recurso contra Expediçao de Diploma - RCED, amparado no inciso IV do
art. 262 do COdigo Eleitoral, nas hipôteses de abuso de poder, corrupcao,
fraude, falsidade e coacao, uma vez que sua hipótese de cabirnento era de
todo coincidente corn a AIME e, por isso rnesrno, corn ela incornpatIvel.
Posteriormente, esta Code, revendo sua jurisprudência,
passou a adrnitir o reconhecirnento de litispendéncia entre a AIJE e o RCED.
A prirneira vez que tive oportunidade de me manifestar sobre o
terna fol no julgamento do REspe no 11-03/SC, de minha relatoria, em sessão
do dia 9 de seternbro de 2014, o qual se encontra, desde então, corn pedido
de vista para o Ministro Gilrnar Mendes.

"São autOnomas a acão de investigacao judicial, a açao de impugnação de mandato eletivo e 0 recurso contra
expedicao de diploma, pois possuem requisitos legais proprios e consequências juridicas distintas."
(AgR - REspe n° 28.025/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, We de 11.92009).
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Em seguida, dando continuidade a reflexão necessária sobre a
processualIstica eleitoral e urna cornpreensao sistemática da legislacao em
vigor, iniciou-se o debate sobre o possIvel reconhecimento da Iitispendência
entre a AWE e a AIME.
Pois bern, entendo que somente se poderá falar em identidade
de acOes a justificar a extincao de uma delas, total ou parciatmente, pelo
reconhecimento da litispendência, continência ou coisa julgada quando ocorrer
o bis in idem processual. Ou seja, quando nao houver qualquer inovacao em
relacao a acao anteriormente apresentada ao Poder Judiciário.

E essencial

que os fatos, os fundamentos e as provas em que se apoiem sejam

Os

mesmos e, e claro, que o fim buscado também seja idêntico, assirn como o
polo passivo.
Ocorre que quando se trata da possIvel identidade entre acao
de impugnacao de mandato eletivo e outra acao eleitoral, o tema ganha
especial relevo dada a precedência constitucional da AIME e considerando o
momento estratégico de sua propositura - ao final de todo processo eleitoral o que irnplica seja a acao nobre proposta quando as demais já estejarn em
curso, podendo ate mesmo já terern sido julgadas definitivamente.
Especificamente quanto ao tema ora em debate, identidade
entre acao de impugnacao de mandato eletivo e acao de investigacao judicial
eleitoral, no julgamento do REspe n° 2-54/SC, de relatoria do Ministro Henrique
Neves, na sessão de 11.11.2014, esta Code assentou a impossibilidade de
extincao sern resolucao do rnérito da AIME, pelo reconhecirnento da
litispendência, tendo em vista sua precedência constitucional. Transcrevo a
ernenta do acôrdão:
RECURSOS ESPECIAIS. AçA0 DE INVESTIGAcA0 JUDICIAL
ELEITORAL. AçAO DE IMPUGNAcA0 DE MANDATO ELETIVO.
Recurso especial n° 2-54.2013.6.24.0028.
o entendimento predorninante nesta Code Superior é no sentido de
que nào ha Iitispendência entre a açâo de impugnaçâo de mandato
eleito e a açâo de investigacäo judicial eleitoral, por se tratarern de
dernandas corn causas de pedir e objetos distintos. Precedentes:
AgR-REspe NO 26.314, REL. Min. Caputo Bastos, DJ de 22.3.2007;
REspe n° 26.118, rel. Mm. José Gerardo Grossi, DJ de 28.3.2007.
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De acordo corn as informaçöes registradas no acórdào recorrido, a
açâo de impugnação de mandato eletivo veiculou urn fato a mais do
que os alegados na açâo de investigacâo judicial eleitoral.
Inexistência de litispendência, tendo em vista a diversidade das
causas de pedir.
Salvo nas hipóteses em que houver prejuIzo para a regular
instrução processual, cabe ao juIzo competente reunir e julgar
em conjunto a AWE e a AIME propostas corn fundarnento em
fatos idênticos ou similares, de modo que se evitem decisôes
conflitantes.
Impossibilidade de extinçäo sem resolucão de mérito da AIME
na espécie, tendo em vista a sua precedència constitucional e a
inexistência de identidade da respectiva causa petendi corn a da
AWE anteriormente ajuizada.
Devoluçâo dos autos a origem, a tim de que, afastado o fundamento
alusivo a litispendência, se prossiga no julgamento da AIME.
Recurso especial provido.
Em cornunhão corn esse entendirnento foi recentemente
publicada a Lei no 13.165, de 29 de setembro de 2015, que introduziu ao texto
da Lei das EleicOes o art. 96-B assim expresso:

Art. 96-13. Serão reunidas para julgamento comurn as açöes
eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato,
sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver
recebido a primeira.
§1 1 0 ajuizamento de acão eleitoral por candidato ou partido politico
nào impede ação do Ministério Püblico no mesmo sentido.
§21 Se proposta acao sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja
decisão ainda nao 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 ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja
decisão ja tenha transitado em julgado, nâo será ela conhecida pelo
juiz, ressalvada a apresentacão de outras ou novas provas.
V6-se que o legislador caminhou no mesmo entendimento já
sinalizado por este Tribunal Superior, já que valida a mültipla via de acesso a
Justiça Eleitoral, e busca compatibilizar esse modelo corn o princIpio da
seguranca jurIdica. Para tanto, em vez da extincao por Iitispendência,
determina a reunião dos vários feitos perante o mesmo juiz ou relator, inclusive
quando ja houver sentenca proferida e, no caso de decisão corn trânsito em
julgado, reconhece a coisa julgada apenas quando houver plena identidade
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processual, exigindo, para a continuidade da nova demanda, o amparo em
novas ou outras provas.
Na especie, o TREISC extinguiu, em parte, a presente AIME
em razão da precedência de uma AWE que, inclusive, não era idêntica a ela.
Nesse contexto, o Regional caminhou na contramão do entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral.
Extraio do acórdão recorrido Os seguintes trechos:
Examinando-se as duas acöes - a primeira, uma representacâo
cumulada corn açao de investigacão judicial eleitoral, e a segunda, a
ação de impugnacâo de rnandato eletivo ern julgamento percebe-se, realmente, a existência de coisa julgada material
que, portanto, nao pode mais ser discutida, relativamente a alegada
ilegalidade da distribuição gratuita de macadame em ano
eleitoral, ou seja, ausência de previsao legal e orçamentária
para a distribuição de macadame no ano eleitoral, inclusive pelo
enfoque do abuso do poder econômico, e compra do voto ou o
abuso do poder econômico em razão da distribuicäo de
macadame a Eno Baumann, porque já houve discussão naquela
acâo (fl. 1.977).
Relembro que, acolhida a aleqacão de coisa jul g ada em relação a
p arte desta acão, foi considerado prejudicado o exame da
existéncia de abuso do poder econômico no tocante a
distribuição gratuita de macadame no ano da eleicão, sob a
ótica do 4 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, assim como o
abuso de poder econômico e a captação ilIcita de sufrágio
referentes a distribuição de macadame a Eno Baumann.
Portanto, o objeto desta acão é a apuraçao de abuso do poder
econômico e da captacão ilIcita de sufragio relacionadas ao
aumento significativo das cargas de macadame distribuldas no
ano eleitoral.
Assim, näo está em discussâo a legalidade ou ilegalidade da
distribuiçâo gratuita de macadame ocorrida em 2012, sob a enfoque
de seu enquadramento na exceçào prevista no § 10 do art. 73 da Lei
n. 9.504/1997, visto que, na Representação n. 387-37.
2012.6.24.0060, a decisão transitada em julgado considerou que se
tratava de programa social previsto em lei municipal e em execuçäo
orçamentária no ano anterior. Tampouco se questiona a decisão
judicial proferida naquele processo relativa a distribuicão de
macadame a Eno Baumann, pois se entendeu que nao configurava
nem abuso do poder econômico, nem captaçâo ilicita de sufrágio
(fls. 1.986 - 1.987).
Dessa passagem do acôrdão ainda se extrai que o
reconhecimento da coisa julgada também ultrapassou os limites da parte
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dispositiva do acórdão que julgou a AWE porque afastou do conhecimento da
AIME a análise quanto a legalidade dos fatos a Iuz do § 10 do art. 73 da
Lei n. 9.504/1997.
Em conclusão, tenho que o acórdão recorrido nao prospera por
três principals fundamentos:
a) não ha que se extinguir uma AIME - acao de precedência
constitucional - em razão de julgamento proferido em AIJE;
b) as demandas não são idênticas e, portanto, não ha que se
engessar o julgador quanto ao conhecirnento de questao relevante para o
deslinde da controvérsia posta, neste feito, de forma mais ampla;
c) a análise do acórdão recorrido revela que o Regional
considerou indiscutivel, nao so a ticitude da entrega de uma carga de
macadarne para o eleitor Eno Baumann, mas também a legalidade da
distribuicao gratuita de macadame em ano eleitoral, sob a Otica do art. 73, §10,
da Lei n° 9.504/1997; em outras palavras, estendeu a conclusão alcancada em
acão de conhecimento mais restrito a presente acao de conhecimento mais
amplo, atribuindo forca de coisa julgada aos fundamentos do acOrdão e nao
apenas a parte dispositiva.
Por fim, passo ao exame da possibilidade, ou nao, de o
Ministério PUblico Eleitoral juntar documentos aos autos juntamente corn sua
rnanifestacao. 0 Regional invocou o fundarnento de que se admite "a juntada

de novos documentos corn a interposiçao do recurso (CE art. 266) ou das
contrarrazOes (CE art. 266, §5 0 [sic]). Recebidos o recurso e as contrarrazOes,
preclusa estará a possibilidade de juntada de novos documentos (CE art. 268),
salvo se versar as matérias pre vistas no art. 270 do CE e desde que a juntada
da prova seja requerida pela parte na interposicão do recurso ou na
impugnacão do rnesrno" (fl. 1947).
Dispoern os referidos artigos do COdigo Eleitoral:

Art. 266. 0 recurso independerá de termo e será interposto por
petiçâo devidamente fundamentada, dirigida ao Juiz Eleitoral e
acompanhada, so o entender o recorrente, de novos
documentos.
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Paragrafo ünico. Se o recorrente se reportar a coaçäo, fraude, uso
de meios de que trata o art. 237 ou emprego de processo de
propaganda ou captacão de sufragios vedada por lei, dependentes
de prova a ser determinada pelo Tribunal, bastar-lhe-á indicar Os
meios a ela conducentes.
Recebida a petição, mandará o Juiz intimar o recorrido para
ciência o recurso, abrindo-se-lhe vista dos autos a fim de, em prazo
igual ao estabelecido para a sua interposiçâo, oferecer razães,

Art. 267.

acompanhadas ou nao de novos documentos.

Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou
nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das partes,
salvo o disposto no artigo 270.

Art. 268. No

Se o recurso versar sobre coaçâo, fraude, uso de meios de
que trata o art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou
captação de sufrágios vedado por lei, dependente de prova indicada
pelas partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o Relator no Tribunal
Regional deferi-la em vinte e quatro horas da conclusâo,
realizando-se ela no prazo improrrogável de cinco dias.

Art. 270.

Entendo que a análise sistemática dos dispositivos legais
transcritos acima evidencia que, apesar da possibilidade de juntada de novos
documentos as razOes ou contrarrazOes de recurso, isso deve ser feito no ato
de interposicao recursal ou apresentacao da resposta pelo recorrido.
Faz-se importante esclarecer que, no caso concreto,

Os

referidos documentos foram juntados pelo Ministério Püblico, na condiçao de
fiscal da lei. E segundo o rito de julgamento do recurso eleitoral, a
manifestacao do Parquet, como guardiao do Estado Dernocrático, permite a
juntada de documentos, tendo em vista a abrangencia do art. 83 do Código de
Processo Civil4.
Pois bern, os dispositivos do COdigo Eleitoral transcritos acima
estäo em consonância corn o princIpio da estabilizacao objetiva da lide e,
nesse contexto, devem receber interpretacao que os adaptem também ao que
dispOe o art. 462 do COdigo de Processo Civil 5 vigente, ou seja, deve o juiz ou
tribunal proferir decisäo que expresse o preciso estado da lide, no mornento da
' Art. 83. Intervindo como fiscal da lei, o Ministério PCtblico:
- terá vistas dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;
II - poderá juntar documentos e certidOes, produzir prova em audiência e requerer medidas ou diligéncias
necessárias ao descobrimento da verdade.
Codigo de Processo Civil
Art. 462. Se, depois da propositura da acâo, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento da tide, caberá ao juiz tomá-lo em consideracao, de ofIcio ou a requerimento da parte, no momento de
proferir a sentenca.
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entrega da tutela jurisdicional, motivo pelo qua[ deverá considerar as
modificacOes havidas nos fatos ou fundamentos ensejadores da demanda,
desde que esse fato ou direito superveniente influam na resolucao da lide.
Vale considerar, inclusive, que o conhecimento dessa matéria
poderá ocorrer independentemente de requerimento das partes, cumprindo ao
juiz, de ofIcio, conhecê-la. Nada impede, entretanto, que o juiz ou tribunal seja
provocado e que seja necessária a producao de provas para a demonstracao
desses fatos supervenientes, mesmo em sede recursal.

E nesse mesmo contexto que se enquadra a disposicao do
art. 397 do Codigo de Processo Civi1 6 , referido no voto do e. Ministro Relator.
Ou seja, ha que se admitir a juntada de documentos novos, a qualquer tempo,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos

articulados.
Assim, também na Justica Eleitoral e possIvel a juntada de
novos documentos perante o tribunal quando: a) houver indicacao no ato de
interposiçao do recurso ou apresentacao das contrarrazOes (arts. 266; 267,
§ 5 1 ; 268; e 270 do COdigo Eleitoral); b) destinarem-se a fazer prova de fatos
novos (arts. 397 e 462 do Codigo de Processo Civil).
Nesse contexto, acompanhando o relator, voto pelo
conhecimento dos recursos e, no mérito, superada a preliminar de nulidade
arguida pelo Ministério Püblico, dou-lhes provimento para afastar a prejudicial
de coisa julgada e determinar a remessa dos autos ao TRE/SC para que
proceda ao julgamento integral dos recursos, considerando toda a extensão da
causa de pedir e do pedido.

6

Art. 397. E litico as partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
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VOTO

0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, acompanho o eminente relator, pelas razOes postas no
voto de Sua Excelência.
Peco vênia a Ministra Luciana Lóssio, por não subscrever o
fundamento - ate dito por mim em outros dois casos - de que a acao de
impugnacao de mandato eletivo näo pode ser extinta por ter natureza
constitucional em relacao as outras ago- es que a antecedern.
No caso, o que me parece ser relevante para a não
caracterizacao da Iitispendência é que os fatos postos na acao de impugnacao
de mandato eletivo não são os mesmos postos na representacao que a
antecedeu, o que constou do voto do Ministro Gilmar Mendes.
Corn relacao ao ültimo aspecto - a questao da coisa julgada -,
acredito que a situacao fol resolvida por este Tribunal no precedente julgado
na semana passada. All, registrou-se que, quando se aponta violacao ao artigo
73 da Lei n° 9.504/97, e possIvel que o Tribunal defina não ter havido violacao
desse artigo.
Isso não quer dizer que realizar programa social dentro do que
seria eventualmente o disposto na legislacao não retira a possibilidade de
ocorrer abuso na realizacao desse programa, ainda que de forma
aparentemente Ilcita.
Então, todos esses fatos voltam ao Tribunal Regional Eleitoral
para exame, não para que ele diga se o programa e ou não Ilcito - isso ja foi
julgado por ele -, mas para verificar se na execucao desse programa existiu ou
não abuso.
Por essas razOes, acompanho o eminente relator.
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ESCLARECIMENTO

0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator): Senhor
Presidente, quero fazer urn registro: corn relacao ao argumento de que se trata
de acao constitucional, a rigor todas as acOes são constitucionais. A prOpria
ideia da protecao judicial efetiva se materializa a partir de acOes ordinárias.
De modo que e muito difIcil fazer esse tipo de preeminéncia,
como também e preciso ter sempre presente que a ideia de protecao judicial
efetiva se desdobra depois nas várias acOes. No nosso caso, na Constituicao,
no habeas corpus, no mandado de seguranca, no habeas data, no rnandado
de injuncao, e isso passa a ser regulado por lei.
Assirn, esse argumento não e decisivo para resolver a
controvérsia.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 621-19.2012.6.24.0060/SC. Relator: Ministro Gilmar
Mendes. Recorrente: Ministérlo PUblico Eleitoral. Recorrentes: Coligacao
Competência Juventude e Trabalho e outros (Advogados: José Osnir Ronchi e
outros). Recorridos: Coligaçao Massaranduba Crescendo corn Seriedade e
Trabaiho e outros (Advogados: Katherine Schreiner e outros).
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, proveu parcialmente

0

recurso do Ministério Püblico Eleitoral, para anular os acOrdãos regionais a firn
de que, afastado o fundamento da coisa julgada e levando-se em consideracao
a documentacao apresentada pelo Parquet, haja novo julgamento dos
recursos, bern como julgou prejudicado o recurso da Coligacao Competência,
Juventude e Trabalho e outros, nos termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio,

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.
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