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ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL.
RECURSOS ORDINÁRIOS. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. INCIDÊNCIA NAS
INELEGIBILIDADE5 REFERIDAS NO ART. 1°, INCISO 1,
ALÍNEAS dE g, DA LEI COMPLEMENTAR N°64/1990.
Recurso do Ministério Público Eleitoral. Dada a falta de
sucumbência, não se conhece de recurso ordinário
interposto de decisão que, embora afaste a inelegibilidade
em decorrência de um dos fundamentos apresentados
pelo impugnante, a reconheça em razão de outro,
julgando procedente o pedido da impugnação.
Deveria o interessado ter apresentado recurso adesivo
condicionado ao provimento do recurso interposto pela
parte contrária, circunstância em que haveria o interesse
recursal decorrente. A doutrina processualista admite a
interposição de recurso adesivo caso não ocorra
sucumbência, mormente no âmbito do processo eleitoral,
marcado por especificidades e prazos exíguos. Recurso
do MPE não conhecido.
Recurso do candidato. Na causa de inelegibilidade do
art. l, inciso 1, alínea d, da LC n° 64/90 incidem os
condenados por abuso em ação de investigação judicial
eleitoral e em ação de impugnação de mandato eletivo.
Com base na compreensão do princípio da isonomia, não
há fator razoável de diferenciação para concluir que está
inelegível o cidadão condenado por abuso de poder
econômico nas eleições de 2008 em AIJE, enquanto está
elegível aquele condenado também por abuso de poder
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no mesmo pleito, porém em AIME, pois ambas as ações
têm o abuso como causa de pedir, tramitam sob o mesmo
procedimento (ad. 22 da LC n° 64/90) e acarretam
idêntica consequência jurídica - cassação de registro e
de diploma -, desde que o abuso seja grave o suficiente
para ensejar a severa sanção.
Não se trata de interpretar extensivamente norma
restritiva de direito, como são as causas de
inelegibilidades, mas buscar a interpretação lógica da
norma, visando à harmonia do sistema de inelegibilidades
e evitando eventuais contradições jurídicas, com base
nos valores previstos no ad. 14, § 90, da CF/88.
Tanto a ação de investigação judicial eleitoral quanto a
ação de impugnação de mandato eletivo buscam tutelar
justamente a normalidade e legitimidade do pleito contra
abuso de poder econômico assim reconhecido pela
Justiça Eleitoral, razão pela qual as condenações por
abuso nessas ações podem acarretar a causa de
inelegibilidade referida no art. 10, inciso 1, alínea d, da
LC n° 64/90.
Com base na compreensão da reserva legal
proporcional, nem toda condenação por abuso de poder
econômico em ação de impugnação de mandato eletivo
gerará a automática inelegibilidade referida na alínea d,
mas somente aquelas que imputem ao cidadão a prática
do ato ilícito ou a sua anuência a ele, pois, como se sabe,
não se admite a responsabilidade objetiva em matéria de
inelegibilidades. Circunstância ausente no caso concreto.
Conquanto o mero benefício seja suficiente para cassar
registro ou o diploma do candidato beneficiário do
abuso de poder econômico, nos termos do ad. 22, inciso
XIV, da LC n° 64/90, segundo o qual, "além da cassação
do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos
meios de comunicação", a parte inicial do citado inciso
esclarece que a declaração de inelegibilidade se restringe
apenas ao "representado e de quantos hajam contribuído
para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos
8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou".
8. Conclusão jurídica que se reforça com o ad. 18 da
LC n° 64/90, que consagra o caráter pessoal das causas
de inelegibilidade, afastando, consequentemente,
qualquer interpretação que almeje a responsabilização de
forma objetiva, pois "a declaração de inelegibilidade do
candidato à Presidência da República, Governador de
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Estado e do Distrito Federal e Prefeito Municipal não
atingirá o candidato a Vice-Presidente, Vice-Governador
ou Vice-Prefeito, assim como a destes não atingirá
aqueles".
9. Recurso do candidato provido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em não conhecer do recurso do Ministério Público Eleitoral, e dar
parcial provimento ao recurso de Saulo Sperotto, nos termos do voto do
relator.
Brasília, 3 de março de 2016.

MINISTRO GILMAR 1
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor
Presidente, o pedido de registro de candidatura Saulo Sperotto ao cargo de
deputado federal nas eleições de 2014 foi impugnado pelo Ministério Público
Eleitoral.
O impugnante alega que sobre o requerente recai a causa de
inelegibilidade prevista no art. 10, inciso 1, alínea d, da LC n° 64/1 990, devido à
condenação, por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, em ação de impugnação
de mandato eletivo (AIME), em processo de apuração de abuso de poder
econômico transitado em julgado em 22.4.2014 (AIME n° 9998832-16:
AgR para conhecimento de RE desprovido).
Asseverou que "a eleição na qual ocorreu o abuso de poder
econômico praticado pelo pretenso candidato ora impugnado foi a municipal de
2008 e, assim, a dita inelegibilidade perdura, conforme expressamente
disposto no supra citado dispositivo leal de regência, até as eleições que se
realizarem no ano de 2016" (fl. 34).
Em aditamento à impugnação (fls. 108-112), dentro do prazo
legal, sustentou ainda que o requerente, então prefeito de Caçador/SC, incide
também na inelegibilidade prevista no art. 10, inciso 1, alínea g, da
LC no 64/1 990, porquanto as contas públicas referentes aos exercícios de 2005
e de 2008 foram desaprovadas por irregularidade insanável e ato doloso de
improbidade administrativa em decisão definitiva do Tribunal de Contas, a qual
importa em enriquecimento ilícito ou causa prejuízo ao Erário,
nos termos dos arts. 90, 10 e 11 da Lei n° 8.429/1992 (Decisão do TC:
Processo no 06/00341143).
Noticiou que, em decorrência da rejeição de contas, o
impugnado foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$1 mil, "em
face da efetivação de diversos pagamentos relativos à execução da obra de
ampliação da Escola Municipal Alto Bonito, sem base em contrato firmado, já
que o Contrato n. 118/2004 estava extinto por decurso do prazo de vigência, o
que caracteriza a utilização de contrato verbal, contrariando o art. 60, parágrafI
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único, da Lei n. 8.666/93" (fi. 110), nos termos do art. 11, inciso III, c.c. o
art. 18, inciso III, alíneas b e c, da Lei Complementar n° 202, de 15.12.2000.
O TRE/SC indeferiu o registro de candidatura, em acórdão
assim ementado (fi. 309):
- ELEIÇÕES 2014 - REGISTRO DE CANDIDATURA - DEPUTADO
FEDERAL - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO DE CONTAS DE
PREFEITO (LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990, ART. 1, 1, "G") DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - NÃO
INCIDÊNCIA - COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DA
CÂMARA DE VEREADORES - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO
POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO (LEI COMPLEMENTAR
N. 641190, ART. 1°, 1, 'D") - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO - INELEGIBILIDADE CONFIGURADA - PROCEDÊNCIA REGISTRO INDEFERIDO.
A decisão de rejeição proferida pelo Tribunal de Contas do Estado
decorrente de irregularidade apurada em procedimento especial
relacionado ao exame das contas anuais de determinado prefeito
não constitui óbice à elegibilidade, notadamente quando ausente
pronunciamento de desaprovação da Câmara de Vereadores.
A condenação transitada em julgado por abuso do poder econômico
proferida em ação de impugnação de mandato eletivo é suficiente
para fazer incidir a causa de inelegibilidade preconizada pela
alínea "d" do inciso 1 do art. 10 da Lei Complementar n. 64/1 990.
Nas razões do recurso ordinário, Saulo Sperotto sustenta que,
devido à ausência de previsão legal, não gera inelegibilidade a condenação em
ação de impugnação de mandato eletivo por abuso de poder econômico
praticado por terceiros, mas somente a condenação em ação de investigação
judicial eleitoral (AIJE).
Assevera que, "mesmo julgada procedente, a referida AIME
reconheceu que o impugnado não participou direta ou indiretamente, ou que
sequer anuiu com o suposto abuso" (fl. 340), razão pela qual não poderia
incidir na inelegibilidade da alínea d.
Argumenta que "outorgar inelegibilidade ao recorrente, nessas
condições, significa impedir de concorrer à eleição, retirando o direito de ser
votado, de quem sequer laborou com culpa nas condutas narradas na AIME.
Trata-se de evidente criação de hipótese de responsabilização objetiva, sem
que tenha havido anuência ou prática de qualquer ato ilícito" (fI. 343).
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Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral às fls. 396-403.
O Parquet eleitoral, que também recorre, aduz que compete
aos Tribunais de Contas municipais julgar as contas de gestão de prefeito
como ordenador de despesas, especialmente em se tratando de tomada de
contas especial, o que também faz o candidato incidir na inelegibilidade do
art. 10, inciso 1, alínea g, da LC n°64/1990.
Contrarrazões do candidato às fis. 405-421.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo desprovimento do
recurso ordinário de Saulo Sperotto e pelo provimento do recurso do MPE
(fls. 425-433).
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator): Senhor
Presidente, as questões controvertidas neste recurso referem-se à incidência
ou não do recorrente, candidato a deputado federal, nas causas de
inelegibilidade previstas no art. 11, inciso 1, alíneas de g, da LC n°64/1990.
1. Do recurso do Ministério Público Eleitoral
A impugnação fundamentou-se no art. 10, inciso 1, alíneas d
e g, da LC n°64/1990.
O TRE/SC reconheceu apenas a incidência na alínea d,
indeferindo o registro do candidato.
No recurso ordinário de fls. 358-367, o Parquet eleitoral pleiteia
seja reconhecida também a inelegibilidade descrita no art. 1°, inciso 1, alínea g,
da LC n°64/1990.
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No entanto, nos termos da jurisprudência do TSE, o Ministério
Público Eleitoral carece de interesse recursal, tendo em vista que, apesar de
não haverem sido adotados todos os fundamentos por ele apresentados, o
Regional julgou procedente a ação de impugnação, indeferindo o pedido de
registro e declarando a inelegibilidade do pretenso candidato. Portanto, não
houve sucumbência por parte do órgão ministerial - conforme o teor do
art. 499 do CPC.
Nesse sentido confiram-se:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2004. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CANCELAMENTO. RECURSO INTERPOSTO
PELA PARTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
CANDIDATO A PREFEITO QUE NÃO SE DESINCOMPATIBILIZOU
NO PRAZO LEGAL. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO INCISO
II, DO ART. 1° DA LC N° 64/90. INCIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DA CHAPA MAJORITÁRIA. PRETENSÃO DE
REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 DO STJ
E 279 DO STF.

- Carece de interesse recursal aquele que não sucumbiu.
E...]
- Recursos a que se nega provimento.
(REspe n° 25.586/SP, rei. Mm. Carlos Ayres Britto, julgado em
26.10.2006)
ELEIÇÕES 2010. Recursos especiais eleitorais. Requerimento de
registro de candidatura indeferido. Ausência de interesse recursal do
Ministério Público Eleitoral. Recurso do candidato recebido como
ordinário. Princípio da fungibilidade. Ausência de condenação
criminal com trânsito em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado. Extinção da pretensão punitiva. Não configurada a causa
de inelegibilidade prevista no art. 1, inc. 1, e, da Lei Complementar
n. 64/1990, com alteração da Lei Complementar n. 135/2010.
Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral não conhecido e
recurso interposto por José Martins Leal provido para deferir seu
registro de candidatura ao cargo de deputado federal.
(REspe n° 4387-80/SP, rei. Mm. Cármen Lúcia, julgado em
14.12.201 0)
RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO. ELEIÇÕES 2012. ART. l, 1, E, DA
LC N° 64/90. INDEFERIMENTO. INTERESSE RECURSAL.
AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ÓRGÃO
COMPETENTE. RECONHECIMENTO. PENA DE INABILITAÇÃO.
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ACESSÓRIA. INELEGIBILIDADE AFASTADA. PRIMEIRO
RECURSO PROVIDO. DEMAIS APELOS NÃO CONHECIDOS.
1. Não pode recorrer a parte que não sucumbiu, ainda que eventual
fundamento suscitado perante a Corte de origem tenha sido
rejeitado.
E ... 1
(REspe n° 200-69/CE, rei. Mm. Luciana Lóssio, julgado em
16.4.2013)
A propósito, confira-se o seguinte julgado do STF:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
QUE, OPOSTOS PELOS CONTRIBUINTES, FORAM RECEBIDOS
COMO RECURSO DE AGRAVO - NÃO-CONHECIMENTO DE TAL
RECURSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS
QUE INOCORRENTE, QUANTO AOS CONTRIBUINTES, O
ESTADO DE SUCUMBÊNCIA - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO
DE MULTA - DESCABIMENTO - INOCORRÊNCIA DE
COMPORTAMENTO ABUSIVO - RECURSO DOS
CONTRIBUINTES NÃO CONHECIDO. - O estado de sucumbência que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela
decisão judicial - qualifica-se como pressuposto recursal genérico e
comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal
modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato
decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo
reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a
cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da
necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na
espécie, do estado de sucumbência. Conseqüente
incognoscibilidade do recurso interposto.
(Emb. DecI. no AI no 476.262-7/RJ, rei. Mm. Celso de MelIo, julgado
em 15.8.2006)
Não desconheço, todavia, decisão pontual deste Tribunal
Superior em que se aventou a possibilidade de se arguir, em contrarrazões,
argumento suscitado na impugnação que não tenha sido acolhido, não
obstante o desfecho favorável da impugnação (cf. REspe n° 35.395/1VIG,
reI. Mm. Arnaldo Versiani, julgado em 23.4.2009). Contudo, entendo que o
conhecimento de matéria suscitada em contrarrazões, como se recurso fosse,
viola o devido processo legal, conforme bem ressaltou a Ministra Cármen Lúcia
no acórdão do REspe n° 169-47/MG1 , nos seguintes termos:

1

Rei. Mm. Henrique Neves da Silva, julgado em 9.5.2013.
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Ademais, parece-me ofender flagrantemente o devido processo
legal, sobretudo a técnica de argumentação e contra-argumentação,
que no julgamento de determinado recurso eleitoral seja possível,
primeiramente, analisar o recurso como recurso e, em um segundo
momento, analisar aquele mesmo recurso agora como contrarrazões
à impugnação, recebida como recurso, por aplicação do princípio da
fungibilidade. [ ... ]
Na espécie, apesar de o recurso eleitoral do ora recorrente
ter sido recebido como contrarrazões, o certo é que ele não teve
a oportunidade de questionar os pontos da impugnação,
requisito indispensável à ampla defesa. Não se mostra
adequado, portanto, o aproveitamento de atos processuais
ontologicamente distintos - receber recurso como
contrarrazões, sem que este tenha atacado especificamente os
pontos da impugnação, recebida como recurso.
inaplicável, portanto, o princípio da fungibilidade a situações
que podem acarretar prejuízo presumido à parte, pois, no caso, a
ampla defesa foi "transformada em curta defesa, ainda que por um
momento, e já não há como desconhecer o automático prejuízo para
a parte processual" (HC n. 103094, ReI. Min. Ayres Britto, 2a Turma
do Supremo Tribunal Federal, DJe 8.2.2012). (Grifo nosso)
Conquanto existam julgados no sentido da impossibilidade
(cf. AgRgAg n° 8.441/MG, rei. Mm. José Delgado, julgado em 18.10.2007; e o
AgRgAg n° 6.153/SP, rei. Min. Caputo Bastos, julgado em 29.6.2006), entendo
que, com base nas especificidades do processo eleitoral, notadamente os
prazos exíguos, a irresignação do Ministério Público Eleitoral deveria ter sido
trazida por meio de recurso adesivo condicionado ao provimento do recurso
interposto pelo candidato, circunstância em que o vencedor se tornaria
vencido. É o caso da sucumbência analisada sob a ótica prospectiva,
considerando não a situação atual, mas aquela que poderá advir de decisão
posterior a ensejar o reconhecimento do interesse recursal decorrente.
Para José Carlos Barbosa Moreira,
A construção de um conceito unitário do interesse em recorrer, ao
que nos parece, exige a adoção de' uma ótica antes prospectiva que
retrospectiva: a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao
recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre
o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado. Daí
preferirmos aludir à utilidade, como outros aludem, como fórmula
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afim, ao proveito ou ao benefício que a futura decisão seja capaz de
proporcionar ao recorrente.2
Ainda segundo José Carlos Barbosa Moreira, a ideia do
recurso adesivo condicionado à procedência do recurso principal é admitida
em alguns países, como Alemanha e Itália. Prossegue o doutrinador:
[ ... ] Daí a conveniência, que exsurge para ele, de inverter-se a ordem
do julgamento, só se passando ao exame da matéria veiculada no
recurso adesivo na hipótese de verificar-se que a outra parte tem
razão no que tange à matéria objeto do recurso principal; do
contrário, simplesmente se negará provimento a este, "confirmandose" a decisão de improcedência do pedido, sem tocar no recurso
adesivo. Com base nesse raciocínio é que em mais de um país,
ainda que não sem resistência, se tem admitido um recurso adesivo
condicionado, isto é, interposto ad cautelam, para ser julgado
unicamente no caso de convencer-se o órgão ad quem da
procedência do recurso principal.
[ ... ] Aliás, a regra do art. 289, que consagra expressamente a
chamada "cumulação eventual" de pedidos, mostra que o sistema
pátrio não é infenso à possibilidade de subordinar-se um ato de parte
a condição intra processual.
Na mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves:
Em situações atípicas [ ... ], os esquemas tradicionais de interesse
recursal e mesmo de ordem e autonomia de julgamento do recurso
principal e adesivo não satisfazem a proteção mínima que se espera
à parte dentro do processo. A idéia de interesse recursal eventual e
recurso condicionado vem de encontro à expectativa da proteção
efetiva daquela parte que, apesar de vitoriosa num primeiro
momento, teve uma sucumbência incidental durante o processo, que
uma vez revertida poderia impedir sua sucumbência final no
julgamento do recurso da parte contrária.4
Nessa situação, seria cabível o recurso adesivo condicionado.
Ante o exposto, não conheço do recurso do Ministério
Público Eleitoral.

h

2 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. Rio de Janeiro, Forense: 2009,
p. 299.
Id. ibid. pp. 329-330.
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Interesse recursal eventual e o recurso adesivo condicionado ao julgamento do
recurso principal. Revista dialética do direito processual. São Paulo: Dialética, 2005, n. 32, pp.44-45.
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2. Do recurso do candidato — inelegibilidade referida no art. 1, inciso 1,
alínea d, da LC no 6411990
Dispõe o referido dispositivo legal:
Art. 10 São inelegíveis:
- para qualquer cargo:
E ... ]
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada
procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de
apuração de abuso do poder econômico ou político, para a
eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como
para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;
[ ... ]. (Grifo nosso)
A questão controvertida é saber se na causa de inelegibilidade
do art. l, inciso 1, alínea d, da LC n° 64/1990 incidem os condenados por
abuso de poder em AIME ou apenas os condenados por abuso de poder
econômico em AIJE.
No julgamento do REspe n° 1 0-62/BA, redatora para o acórdão
Mm. Laurita Vaz, o TSE concluiu que "a inelegibilidade preconizada na alínea d
do inciso 1 do art. 10 da LC no 64/90, com as alterações promovidas pela
LC n° 135/2010, refere-se apenas à 'representação' - Ação de Investigação
Judicial Eleitoral/AIJE - de que trata o art. 22 da Lei de Inelegibilidades, e não
à ação de impugnação de mandato eletivo".
Contudo, naquela assentada, ministros do TSE sinalizaram a
necessidade de se alterar aquele entendimento para a eleição de 2014, como
o Ministro Dias Toifoli, nos seguintes termos:
Em relação à aplicação da alínea d, as preocupações são
extremamente relevantes, mas me ponho nessa dificuldade de uma
jurisprudência formada que sinaliza àqueles que querem ser
candidatos a possibilidade de disputarem o pleito. Isso implica,
muitas vezes, renúncias de cargos públicos, de secretarias, de
órgãos, todos elencados na Lei Complementar n° 64/90, para se
arriscarem a disputar o pleito.
Para efetivar essas renúncias, evidentemente, o cidadão avalia a
jurisprudência da corte eleitoral sobre a possibilidade ou não de
disputara cargo. Por isso afirmo —já sinalizando àqueles que vierem,..,
a se arriscar no ano que vem à eleição - que a partir do ano qu
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vem, sinto-me absolutamente liberado a aplicar o entendimento da
Ministra Nancy Andrighi e entender que a condenação em AIME
também pode ser objeto da alínea d da Lei Complementar n° 64/90.
A Ministra Nancy Andrighi, vencida na oportunidade, assim
decidiu a controvérsia:
Ouso discordar do respeitável precedente porque a única diferença
que se vislumbra entre a representação eleitoral do art. 22 da
LC 64/90, comumente denominada ação de investigação judicial
eleitoral (AIJE), e a ação de impugnação de mandato eletivo (AIME)
refere-se ao prazo para o ajuizamento.
Enquanto a primeira (AIJE) visa à apuração do abuso de poder até o
momento da diplomação, a segunda (AIME) se destina à apuração
de práticas igualmente abusivas a partir da diplomação E ... 1.
No mais, a ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) e a ação de
impugnação de mandato eletivo (AIME) afiguram-se idênticas.
Sob o aspecto material - elemento que realmente importa para a
configuração da inelegibilidade prevista no art. 10, 1, d, da LC 64/90—,
ambas as ações se destinam à apuração do mesmo ilícito eleitoral,
qual seja, o abuso de poder.
De todo exposto, conclui-se que não há fundamento lógico para se
tratar de forma diferente o candidato condenado por abuso de poder
em sede de AIJE daquele condenado em sede de AIME, pois todos
incorreram no mesmo ilícito eleitoral.
No ponto, vale ressaltar que ambos os candidatos incidem na
modalidade de ilícito de maior reprovabilidade, sob o ponto de vista
estritamente eleitoral, visto que o abuso de poder somente se perfaz
mediante conduta extremamente grave, cuja potencialidade lesiva se
revela apta ao desequilíbrio do pleito.
Com efeito, com base na compreensão do princípio da
isonomia, não verifico fator razoável de diferenciação para concluir que está
inelegível o cidadão condenado por abuso de poder econômico, nas eleições
de 2008, em AIJE, enquanto está elegível aquele condenado também por
abuso de poder no mesmo pleito, porém em AIME, pois, como se sabe, ambas
as ações têm o abuso como causa de pedir, tramitam no mesmo procedimento
(art. 22 da LC n° 64/90) e acarretam idêntica consequência jurídica - cassação
de registro e de diploma -, desde que o abuso seja grave o suficiente para
ensejar a severa sanção.
Não se trata, portanto, de interpretar extensivamente norma
restritiva de direito, como são as causas de inelegibilidades, mas buscar a
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interpretação lógica da norma, visando à harmonia do sistema de
inelegibilidades e evitando eventuais contradições jurídicas, mormente quando
se sabe que, nos termos do art. 14, § 90, da CF/88,
Art. 14. [ ... ]
§ 90 Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato,
considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego
na administração direta ou indireta. (Grifos nossos)
De fato, tanto a ação de investigação judicial eleitoral quanto a
ação de impugnação de mandato eletivo buscam tutelar justamente a
normalidade e legitimidade do pleito contra o abuso de poder econômico assim
reconhecido pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as condenações por abuso
nessas ações podem acarretar a causa de inelegibilidade prevista no art. 10,
inciso 1, alínea d, da LC no 64/90.
Para José Jairo Gomes5:
1.2 Inelegibilidade e AIME
E...]
Já foi visto que, como sanção por abuso de poder, a constituição de
inelegibilidade só se dá pela AIJE, com fulcro nos artigos 19 e 22,
XIV, da LC n° 64/90. Portanto, à luz do sistema jurídico-eleitoral não
é possível aplicar a sanção de inelegibilidade diretamente na ação de
impugnação de mandato.
Cumpre, porém, perquirir se a procedência do pedido formulado em
AIME enseja a declaração de inelegibilidade. A esse respeito,
devem-se ressaltar as situações seguintes.
A primeira, refere-se ao disposto na alínea], 1, art. 10, da LC n°64/90
(com redação da LC n° 135/2010). Frise-se que aqui se trata de
declaração de inelegibilidade e não de sua constituição como efeito
sancionatório ou responsabilização por prática de ilícito.
Tendo em conta seus fundamentos, poder-se pensar - pelo menos
na hipótese de corrupção - ser razoável conceder à impugnatória o
efeito provocador de inelegibilidade. Isso porque, nos termos da
aludida alínea], são inelegíveis pelo prazo de oito anos, contados da
eleição, os que tiverem o diploma cassado por corrupção eleitoral.
Assim, por expressa disposição legal, a procedência de AIME
fundada em corrupção acarretaria a inelegibilidade do réu.
JOSÉ, Jairo Gomes. Direito Eleitoral. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2014, p. 635-6376.
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No caso, a inelegibilidade se apresenta como efeito externo, reflexo
ou secundário da decisão que julga procedente o pedido formulado
na petição inicial. Não é preciso que ela conste expressamente do
dispositivo da sentença ou do acórdão condenatório, pois somente
seria declarada em futuro e eventual processo de registro de
candidatura - isso porque, na dicção do § 10 do artigo 11 da LE: "as
causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro de candidatura".
No entanto, não parece lógico nem coerente que, podendo a AIME
estribar-se em três fundamentos (a saber: abuso de poder
econômico, corrupção e fraude), apenas um deles (i.e., a corrupção)
enseje a declaração de inelegibilidade. Por acaso o abuso de poder
econômico e fraude são situações ilícitas de somenos importância no
processo eleitoral? Na verdade, todos esses ilícitos merecem igual
repúdio do ordenamento legal.
A segunda situação reporta-se à interpretação segundo a qual
(ao contrário do que afirma a pacífica jurisprudência - vide: TSE AgR-REspe n° 52658/MG - Dje, t. 44, 6-3-2013, p. 118; AgR-REspe
n° 64118/MG - PSS 21-11-2012; RO n° 312894/MA PSS 30-9-2010), a declaração de inelegibilidade por abuso de poder
prevista no artigo 1, 1, alíneas d e h, da LC 0 6411990 não exsurge
tão somente dos artigos 19 e 22, XIV, daquela norma complementar.
De modo que, independentemente do veículo jurídico-processual
(AIJE ou AIME) em que o abuso de poder é reconhecido ou afirmado
pelo Estado-juiz, o agente ou beneficiário do abuso ficará sempre
sujeito à declaração de inelegibilidade caso venha a postular o
registro de sua candidatura a cargo político-eletivo.
Da mesma forma, o entendimento de Edson de Resende
Castro, para quem na alínea d também incidem os condenados por abuso de
poder em ação de impugnação de mandato eletivo, nos seguintes termos6:
Quando há notícia de prática de abuso de poder econômico ou
político durante a campanha eleitoral, alguns instrumentos
processuais podem ser utilizados para a apuração da conduta e
aplicação das sanções previstas na lei: Representação/Reclamação
(art. 96 da Lei n. 9.504/97), Investigação Judicial Eleitoral
(art. 22, da LC n. 64/90) e Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(art. 14, § 10, da CF/88). Seja qual for a via processual adotada, a
provocação para que a Justiça Eleitoral tome conhecimento do
abuso e aplique as sanções pertinentes, ou seja, o pedido formulado
pelo legitimado ativo e dirigido à Justiça Eleitoral recebe,
genericamente, o nome de representação. Representação, por
conseguinte, é entendida como todo e qualquer pedido dirigido à
Justiça Eleitoral para apuração e punição do abuso de poder nas
eleições.
É como esse sentido amplo que a mencionada alínea d fixa a
inelegibilidade dos que tenham contra sua pessoa representação
julgada procedente pela Justiça Eleitoral, transitada em julgado, em
6

Curso de Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Editora Dei Rey, 2012, p. 205.
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processo de apuração de abuso do poder econômico ou político,
para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem
como para as que se realizarem nos oito anos seguintes. Agora, com
a LC n. 135/2010, o prazo dessa inelegibilidade também é de 8 anos.
Nesse sentido, ainda, o voto vencido do Ministro Ricardo
Lewandowski no RO n° 3128-94/MA, reI. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em
30.9.2010, nos seguintes termos:
Com efeito, penso que a referência à "representação", como inserida
na alínea d, não se limita à ação de investigação judicial eleitoral
(AIJE). Três são os fundamentos que arrimam tal afirmação: i) a
sistemática da própria Lei 64/90; ii) a natureza dos instrumentos
disponíveis para investigação do abuso de poder; iii) o princípio da
isonomia.
Nesse sentido, extraio da LC 64/90 que, quando se utiliza a palavra
"representação" como instrumento para viabilizar a abertura "de ação
de investigação judicial" (AIJE), a norma o faz expressamente. E o
caso do ad. 22, caput, que dispõe a respeito da "representação"
ajuizada especificamente para "pedir abertura de investigação
judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social".
É de se notar, pois, a substancial diferença existente entre a norma
do ad. 22 da LC 64/90 e o disposto na alínea d, em que não há
menção a nenhum pedido ou ação específica, mas apenas às
causas de pedir "abuso de poder político e econômico".
Corrobora com essa tese a interpretação sistemática da legislação
eleitoral, da qual se extrai que o termo "representação" não revela o
nomenjuris de uma ação específica.
Vejamos o que dispõe a Lei 9.504/1 997, Lei das Eleições, a respeito
da chamada "representação".
Temos, em seu ad. 96, o uso da palavra "representação" para definir
a ação por meio da qual se apuram as violações dos seus
dispositivos.
Ocorre que dentre todas as vedações existentes na Lei das Eleições
não se encontra regulação quanto ao abuso de poder político,
econômico ou ao uso indevido dos meios de comunicação. Tal
regulação está prevista na LC 64/90.
Por consequência lógica, é indubitável que o vocábulo
"representação" contido no ad. 1°, 1, alínea d, da LC 64/90 deverá
ser aplicado com significação que cumpra a finalidade da norma,
qual seja, afastar da vida pública políticos condenados por abuso de
poder político e econômico.
Nessa linha, reafirmo que ao termo "representação" atribuo o sentido
de "ação". Assim, quando o legislador refere-se à hipótese de
"representação", devemos entender que ele não se re 1um tipo
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específico de ação, mas faz alusão às ações intentadas com o fim
de se apurar abuso de poder econômico ou político.
Essa conclusão é reforçada pela análise da natureza das ações cujo
objeto é apurar e sancionar o abuso de poder: ação de investigação
judicial eleitoral (AIJE), ação de impugnação de mandato eletivo
(AIME) e recurso contra expedição de diploma (RCED). Todas
servem à apuração de abuso de poder, alcançadas, portanto, pelo
art. 11, 1, alínea d.
Verifico que a AIJE, disciplinada no art. 22 da LC 64/90, é a única
em que a Justiça Eleitoral declara a inelegibilidade no corpo da
condenação (art. 22, XIV). [ ... ]
Por ausência de previsão legal expressa, a jurisprudência do TSE
nunca cogitou em decretar a inelegibilidade no bojo da AIME, de
modo que sua consequência limitava-se à perda do mandato.
Precedentes: AgRg no REspe 26.314, ReI. Min. Caputo Bastos,
DJ 2213/2007; AI 4.203/MG, ReI. Min. Peçanha Martins.
Nota-se, no tocante à inelegibilidade, que a diferença entre as ações
residia no fato de que apenas a AIJE tinha como consequência
direta sua declaração.
Penso, contudo, que a partir da LC 135/2010 tais consequências
foram profundamente alteradas.
A jurisprudência anterior do TSE, que afirmava não ser possível
aplicar inelegibilidade como consequência na AIME, não mais se
sustenta diante das novas causas de inelegibilidade e do disposto no
art. 10, 1, d, da LC 64/90.
De fato, a inelegibilidade existirá como efeito natural da condenação,
seja em ação de impugnação de mandato eletivo (AIME), seja em
recurso contra expedição de diploma (RCED).

Reitero, pois, que apenas na hipótese de AIJE cabe à Justiça
Eleitoral declarar inelegibilidade na sentença ou no acórdão.
Entretanto, nos demais casos, incluindo aqueles em que se apura o
abuso, a inelegibilidade será consequência da condenação.
No caso dos autos, contudo, apesar de, em tese, a
condenação por abuso de poder em ação de impugnação de mandato eletivo
poder ensejar a inelegibilidade referida na alínea d, verifico a ausência de
requisito implícito naquela norma: tenha o candidato praticado o ato ilícito ou a
ele anuído.
Colho do acórdão do TRE/SC lavrado do julgamento do
Recurso Eleitoral n° 9998832-16ISC (fls. 66-76):
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Dentro desse contexto fático-probatório, tem-se a plena convicção de
que o combustível foi distribuído a pessoas indistintas e, diante dos
fatos ocorridos no local, de que a distribuição foi patrocinada por
pessoas que apoiavam os impugnados.
E ... ]
Nesse sentido, fixa-se desde logo, que não há prova segura a
respeito da participação direta ou indireta dos impugnados na
distribuição de combustível.
A funcionária do posto de combustível afirmou que "o
impugnado Saulo não se encontrava no local. Não havia
nenhum candidato no local, apenas partidários" (Daniela
Franceschini, fI. 185).
O acervo probatório colhido não autoriza afirmar - a não ser por
conjecturas e ilações - que os impugnados foram autores,
mentores ou concordes com a prática do ato.
Demonstra, em verdade, que a conduta se fundamentou no
partidarismo e na orientação política de Reni Luiz Caramori e de
outros candidatos ao cargo de vereador, sendo inviável
concluir, com a certeza necessária, de que decorreu direta ou
indiretamente da vontade dos impugnados.
E...]
Com isso, restaria perquirir se as circunstâncias envolvendo a
distribuição de combustível permitem enquadrá-la na figura do abuso
de poder econômico.

No caso em exame, repete-se, não se está diante de
abastecimentos restritos a correligionários de campanha para a
realização de carreata eleitoral - conduta que a jurisprudência reputa
lícita nem diante da prática de ato gracioso, sem conotação
eleitore ira.
Os autos denunciam ter ocorrido, em verdade, o fornecimento
ostensivo de combustível, sem prestigiar eleitores partidários ou
relegar adversários, no intuito de favorecer a candidatura dos
impugnados. A conduta atingiu de forma indiscriminada não só
simpatizantes dessa candidatura, mas, também, qualquer eleitor que
se dirigiu ao local para auferir proveito com a doação.
[...
Ocorre que o próprio Reni Caramori reconheceu não ter se
preocupado em favorecer apenas correligionários dos impugnados,
tendo autorizado o abastecimento de qualquer veículo que estivesse
no local. Disse a testemunha: "eu não posso afirmar se os carros
que estavam lá apoiavam o atual prefeito; eu não tomei as placas
dos veículos e não procurei identificar quem eram os proprietários".
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A manifestação favorável à candidatura dos impugnados, quando se
estava próximo à bomba de abastecimento, era o código, a senha
para auferir a litragem de combustível. Daí a remoção de eventual
material de propaganda de adversários políticos nos veículos
enfileirados, conforme presenciado pela testemunha Daniela
Franceschini.
E ... ]
Basta constatar que a distribuição indiscriminada de grande
quantidade de combustível, realizada no dia anterior ao da votação,
no intuito de promover a candidatura dos impugnados, não pode ser
considerado [sic] ato normal de campanha, tendo, por certo, afetado
o equilíbrio de forças entre aqueles que disputavam a eleição no
Município de Caçador.
Todas essas circunstâncias fáticas, quando analisadas em conjunto,
permitem afirmar que a campanha dos impugnados foi beneficiada
pela utilização abusiva do poder econômico. (Grifos nossos)
Como visto, o acórdão regional concluiu que o abuso de poder
econômico praticado por Reni Luiz Caramori (maciça distribuição de gasolina
às vésperas da eleição) beneficiou a candidatura de Saulo Sperotto ao cargo
de prefeito na eleição de 2008, ressaltando, contudo, que o recorrente, ora
candidato a deputado federal, não praticou nenhum ilícito, tampouco anuiu à
referida conduta.
Com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem
toda condenação por abuso de poder econômico em ação de impugnação de
mandato eletivo gerará a automática inelegibilidade prevista na alínea d, mas
somente aquelas que imputem ao cidadão a prática do ato ilícito ou a sua
anuência a ele, pois, como se sabe, não se admite a responsabilidade objetiva
em matéria de inelegibilidades, como no caso concreto.
De fato, conquanto o mero benefício seja suficiente para
cassar o registro ou o diploma do candidato beneficiário do abuso de poder
econômico, nos termos do art. 22, inciso XIV, da LC n° 64/907, segundo o qual,

Esse o entendimento pacificado do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que, pa -firi decais ão de registro
ou de diploma, basta o benefício decorrente do abuso de poder, senão vejamos:
Representação. Propaganda eleitoral antecipada. Entrevista em emissora de rádio. Não configuração.
Conforme dispõe o art. 36-A, inciso 1, da Lei n° 9.504/97, não será considerada propaganda eleitoral antecipada a
participação de pré-candidato em entrevista no rádio, "inclusive com a exposição de plataformas e proje os políticos",
sendo vedado apenas o pedido de votos, o que não ocorreu no caso dos autos.
A não observância do tratamento igualitário por emissoras de rádio e televisão, estabelecido pelo citado art. 36-A,
não pode ser imputado ao candidato para fins de imposição da multa do art. 36, § 3°, da Lei das Eleições.
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"além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação", a parte inicial do citado
inciso esclarece que a declaração de inelegibilidade se restringe apenas ao
"representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato,
cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos
8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou".
Essa conclusão jurídica reforça-se com o ad. 18 da
LC n° 64/90, que consagra o caráter pessoal das causas de inelegibilidade,
afastando, consequentemente, qualquer interpretação que almeje a
responsabilização de forma objetiva, pois "a declaração de inelegibilidade do
candidato à Presidência da República, Governador de Estado e do Distrito
Federal e Prefeito Municipal não atingirá o candidato a Vice-Presidente,
Vice-Governador ou Vice-Prefeito, assim como a destes não atingirá aqueles".
Para o Ministro Marcelo Ribeiro,
[ ... ] o reconhecimento da inelegibilidade de um dos candidatos não
atinge o outro componente da chapa majoritária, em face de seu
caráter pessoal, conforme preceitua o art. 18 da LC n° 64/90.
[ ... ] Nesse contexto, correta a decisão que defere o registro de
candidatura no pleito renovado, desde que verificados o
preenchimento das condições de elegibilidade e a ausência de causa
de inelegibilidade.
(REspe n° 35.901/SP, julgado em 29.9.2009)

beneficiário da conduta.
Agravo regimental a que se nega provimento (grifos nosso - AgR-REspe n° 12061/SP, rei. Mm. Henrique Neves,
julgado em 10.10.2013).
RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
POTENCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO.
Na espécie, a secretária municipal de assistência social teria realizado três reuniões com servidores públicos da
respectiva secretaria, nas quais os teria pressionado a aderir a eventos da campanha eleitoral da esposa do prefeito
municipal, candidata ao cargo de deputado federal nas Eleições 2010.
Na apuracão de abuso de poder, não se indaga se houve responsabilidade, participação ou anuência do
candidato, mas sim se o fato o beneficiou. Precedente: AgR-REspe 38881-28/BA, ReI. Mm. Arnaldo Versiani,
DJO de 7.4.2011. Assim, na espécie, é inócua a discussão sobre a suposta anuência do prefeito e da candidata
supostamente beneficiada com a conduta perpetrada pela secretária de assistência social.
No caso dos autos, a conduta investigada não se revelou suficientemente grave para caracterizar abuso de poder,
pois não alcançou repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral nem teve o condão de prejudicar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
Recurso especial eleitoral não provido (grifos nosso - RO n° 11169/SP, reI. Min. Nancy Andrighi, julgado em
7.8.2012).
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Da mesma forma, a sinalização feita pelo Ministro Eduardo
Ribeiro, na sessão de 11.10.1998, verbis:
[ ... ] Como posso admitir que, nos tempos em que vivemos, alguém
possa ser punido por um ato que não praticou? Como pode ele
sofrer uma sanção, quando se reconhece que nenhuma atitude
eticamente censurável praticou? Isso, a meu ver, é incompatível com
o nosso sistema.
O eminente Ministro Sepúlveda Pertence tratou disso muito bem, é
como que se alguém fraudasse a votação. Pouco importa se ele não
tinha conhecimento daquilo, mas fraudou-se a votação. Então, o
beneficiário perde o mandato porque aquilo não reflete a vontade
popular. Mas, além disso, ele sofre a sanção de inelegibilidade!
(AR n° 35/SP, rei. Mm. José Eduardo Alckmin).
Na longínqua sessão de 17.3.1983, o saudoso Ministro José
Guilherme Viliela, que tanto honrou a classe dos advogados no Tribunal
Superior Eleitoral, concluiu pela impossibilidade de se aplicar a causa de
inelegibilidade do art. 11, inciso 1, alínea 4 da LC n° 5/19708, pois "não provou o
recorrente a prática pelos diplomados dos atos abusivos" (Recurso de
Diplomação n° 357/AM).
De fato, as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas
restritivamente, evitando-se a criação de limitação de direitos políticos sob
fundamentos frágeis e inseguros, ofensiva à dogmática de proteção dos
direitos fundamentais, como a possibilidade de se reconhecer uma causa de
inelegibilidade a candidato que, embora beneficiário do abuso do poder
econômico, não praticou nenhum ilícito, tampouco a ele anuiu.
A propósito, nas eleições de 2012, o Tribunal Superior Eleitoral
concluiu que o então vice-prefeito cassado em razão da indivisibilidade da
chapa majoritária não incidiria na causa de inelegibilidade do art. 1, inciso 1,
alínea], da LC n° 64/1 990, pois a captação ilícita de sufrágio não fora praticada
por ele, mas pelo titular, o que, pela mesma razão jurídica, afasta a incidência
do ora recorrente na alínea d, ante a ausência de ilícito por ele praticado.
Nesse sentido, confiram-se:

8 1) os que tenham comprometido, por si ou por outrem, mediante abuso do poder econômico, de ato de cor/upção ou
de influência no exercício de cargo ou função da Administração, Direta ou Indireta, ou de entidade sindical, lisura ou
a normalidade de eleição, ou venham a comprometê-la, pela prática dos mesmos abusos, atos ou influências;

RO no 296-59.2014.6.24.0000ISC

21

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES
2012. CONDENAÇÃO ELEITORAL. CASSAÇÃO REFLEXA DE
MANDATO DE VICE-PREFEITO EM DECORRÊNCIA DA
CASSAÇÃO DO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA J DO INCISO 1 DO ART. 10
DA LC N° 64/90.
Não incide a inelegibilidade da alínea 1do inciso 1 do art. 10 da
LC no 64/90 se o candidato teve cassado o seu mandato de
vice-prefeito apenas por força da indivisibilidade da chapa,
tendo o arresto condenatório consignado expressamente que
ele não teve participação nos fatos apurados nos processos que
deram origem à condenação eleitoral. Precedente.
Recurso especial não provido.
(REspe no 334-21/MG, reI. Mm. Dias Toffoli, julgado em 23.10.2012 grifos nossos)
ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO
ESPECIAL. INELEGIBILIDADE. ALÍNEAj DO INCISO 1 DO ART. 1°
DA LC N° 64/90. CONDENAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ELEIÇÕES DE 2004. PREFEITO. PARTICIPAÇÃO DO
VICE-PREFEITO. NÃO COMPROVADA. INELEGIBILIDADE.
CARÁTER PESSOAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS
HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. ALÍNEA d DO MESMO
DISPOSITIVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
As causas de inelegibilidades introduzidas pela LC n° 135/2010
incidem em relação a fatos anteriores à sua entrada em vigor e em
condenações já transitadas em julgado, mesmo com eventual
cumprimento da sanção imposta.
Condenado o então prefeito por captação ilícita de sufrágio, o
vice-prefeito que compunha a mesma chapa, Recorrido, também
teve cassado seu mandato somente por via reflexa, motivo pelo qual
não se aplica a este a inelegibilidade prevista no artigo l, inciso 1,
alínea j, da LC 64/90, pois não foi comprovada sua participação na
conduta ilícita, conforme consignado no acórdão regional.
Para a incidência da alínea j do inciso 1 do artigo l
da LC no 64/90, não basta a existência de condenação de perda
do mandato se esta não resultar do reconhecimento
de uma das condutas ilícitas previamente tipificadas, sob pena
de instituir-se, à revelia da Lei, uma causa isolada de
inelegibilidade.
A declaração de inelegibilidade possui caráter pessoal; dessa
forma, quando se refere a apenas um dos membros da chapa
majoritária, não alcança a esfera iurídica do outro (artigo 18 da
LC no 64/90).
A matéria que não foi objeto de debate pela Corte de origem artigo 1, inciso 1, alínea d, da LC n° 64/90 - não pode ser apiIada
em sede de recurso especial diante da ausência do indi'pensável
prequestionamento.
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Dissídio jurisprudencial não demonstrado.
Recurso desprovido.
(REspe n° 108-53/PI, rei. Min. Laurita Vaz, julgado em 18.10.2012 grifos nossos)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do candidato
para deferir o registro de candidatura.

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Neste
caso, Vossa Excelência, inclusive na ementa, deixa bem claro que, para os
efeitos da alínea d, tanto faz o veículo processual da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) quanto o da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(AI ME).
Concordo com Vossa Excelência quanto aos fundamentos e à
conclusão e faço referência ao que assentei no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral n° 23524, de Reginopólis, São Paulo, em que apliquei
jurisprudência da Casa à época, mas sinalizando que:

3. O entendimento desta Corte para as Eleições 2012 é o de que
somente as condenações por abuso de poder apuradas em
representações previstas no art. 22 da referida lei complementar
ensejam a incidência da mencionada causa de inelegibilidade.
Ressalva de entendimento pessoal de rever esse posicionamento
para as futuras eleições.
Lembro-me de ter feito menção em Plenário destacando à
comunidade jurídica que, estando eu aqui nas Eleições de 2014, muito
provavelmente votaria, como agora voto, pedindo antecipadamente vênia aos
colegas, no sentido de acompanhar o entendimento do Ministro Gilmar Mendes
- muito embora, depois, Sua Excelência, na questão de fundo, proveja o
recurso quanto à indicação de não presença dos abusos - para dar provimento
a ele e deferir o registro.
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Considero este caso um marco, porque traz alteração do
entendimento do que contido na alínea d, em relação às eleições de 2012.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator): Aqui ?Je
foi condenado na condição de beneficiário.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Este
julgamento é muito importante. Em 2012 fui relator de um dos primeiros casos
em que se manteve não o nosso entendimento, mas o do tribunal regional
eleitoral, de que a alínea d não estaria caracterizada, a não ser em AIJE.
Naquele caso, que teve fundamentos divergentes, eu entendia
que a matéria não estaria prequestionada, portanto não se poderia enfrentá-la.
Mas a Corte, naquelas eleições de 2012, salvo raríssimas exceções - em
homenagem ao princípio da segurança jurídica -, embora reconhecesse que
tal entendimento estivesse errado, o aplicava, pois um caso havia sido julgado
daquela maneira, portanto todos os outros deveriam seguir a mesma
orientação, por conta da jurisprudência, já tendo verificado alguns processos
de registro.
A tese que nos traz agora o Ministro Gilmar Mendes, de que a
condenação em AIME é suficiente para a caracterização da alínea d, é
exatamente a mesma que em outros casos nos manifestamos, por entender
que ela remete à representação, mas também a processo de apuração de
abuso de poder econômico - que, constitucionalmente, é o veículo adequado
para que se faça essa análise.
Entretanto, o Ministro Gilmar Mendes nos traz outra questão,
que me parece de igual importância, guarda semelhança com o que consta da
alínea g e temos aplicado em outros casos: quando uma pessoa sofre
condenação e, consequentemente, a perda do mandato, mas não é a
responsável pela prática dos atos, ou seja, ela foi condenada apenas na
condição de beneficiária, então a inelegibilidade não se configura, porque, para
que sejam preenchidos todos os requisitos, ela tem de ser condenada pelos
abusos praticados e não apenas na condição de beneficiária.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Ministro Henrique Neves,
recentemente convergimos para aquela questão sobre a distinção entre
gestor...
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Mas,
neste caso, houve condenação por abuso de poder econômico pela própria
Justiça Eleitoral.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Apenas para
destacar, Ministro Henrique Neves, corroborando com o entendimento de
Vossa Excelência, a representação mencionada na alínea d, a meu sentir, é o
gênero no qual se inserem a AIJE e a AIME. Caso contrário, a condenação por
abuso em AIME não encontraria respaldo em nenhuma das alíneas da Lei
Complementar n° 64/90.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Se
Vossa Excelência me permite, essa seria uma interpretação que nos levaria ao
absurdo de entender que quem for condenado com base na legislação
complementar fica inelegível, mas quem for condenado com base na
Constituição não fica.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Exato, pois a
AIME é prevista na Constituição.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): O relator
entende que não haveria lógica nessa distinção.
A SENHORA MINISTRA MARIA THERESA DE ASSIS
MOURA: Há, neste caso, um aspecto que eu gostaria de destacar, para
posterior discussão. Existe também um recurso do Ministério Público, a que o
Ministro Gilmar Mendes está afastando.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Quanto
ao recurso do Ministério Público, Vossa Excelência nega provimento?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator): Sim.
A SENHORA MINISTRA MARIA THERESA DE A1
MOURA: Ele não conhece porque, enfim, faltaria-lhe interesse?
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A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Essa questão foi
muito discutida nas Eleições de 2012, Senhor Presidente, num caso de minha
relatoria, de Cabo Frio, e também de Morada Nova. Nós entendemos,
naqueles casos, que, não havendo sucumbência, o registro poderia ser
impugnado com base em duas alíneas. Se o registro é indeferido com base
apenas numa dessas alíneas e a outra é afastada, essa questão deveria ser
trazida em contrarrazões para ser analisada. Mas, neste caso, o recurso do
Ministério Público não sucumbiu porque o pedido foi indeferido. O recurso seria
dos fundamentos e não do dispositivo.
É uma questão interessante.
A SENHORA MINISTRA MARIA THERESA DE ASSIS
MOURA: Há aqui dois fundamentos, o da alínea d e o da alínea g. O Ministério
Público não viu atendido o fundamento da alínea g e por isso houve recurso. E,
levando em consideração o caso concreto, de que a alínea d está afastada,
restaria o recurso pela alínea g.
Neste caso, creio ter havido sucumbência em parte, na medida
em que não se fora totalmente atingido naquilo que se pretendia.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Este
caso guarda uma peculiaridade que está passando desapercebida pela Corte.
Estamos em sede de recurso ordinário e não de recurso especial. Num recurso
ordinário se aplica subsidiariamente as regras da apelação - inclusive da
profundidade do efeito devolutivo esculpido no texto do artigo 515, § 21, do
CPC, que é taxativo ao estabelecer:
Art. 515 - A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada.
E entra o § 21:
--

§ 21 Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o
juiz acolher apenas um deles, a apreciação devolverá ao tribunal o
conhecimento dos demais.
Este é o caso. Acolheu-se apenas com base na alínea d,
quanto à alínea g o Tribunal não se manifestou, mas a interposição do recurso
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de apelação fez devolver essa matéria, que não é pedido, mas causa de pedir.
É fundamento do pedido.
Observem, então. Em sede de recurso ordinário, não há se
falar, com a devida vênia, Ministro Gilmar Mendes, em interposição
condicionada do recurso adesivo. A devolução opera ex vi legis - por força da
própria lei. Este é o dispositivo processual.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: A matéria foi discutida e
não resolvida?
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Assim
já o era no Código de 1939, e assim o é no Código de 1973. Neste caso, o
conhecimento da alínea g independe de recurso. Se a parte suscitou nas
contrarrazões, devolve-se automaticamente, por força da disposição legal.
Fosse recurso especial, ou seja, de natureza extraordinária, já fora do âmbito
da jurisdição ordinária, aí a devolutividade é limitada. Daí, perfilo Barbosa
Moreira, perfilo alguns autores, que é necessário o recurso adesivo. E eu até
penso que não.
Há um voto brilhante, proferido na Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça por um dos mais brilhantes ministros daquela Casa, o
querido Ministro Eduardo Ribeiro - que tem aqui o seu filho advogado -, em
que ele nos dá uma lição sobre a desnecessidade do recurso adesivo
condicionado, embora isso seja admitido por Barbosa Moreira. É o
entendimento que eu perfilo até porque simplifica o processo.
Mas volto ao nosso tema. Estamos aqui em recurso ordinário.
A devolutividade do fundamento da alínea g opera ex vis legis. Isso não pode
passar desapercebido.
Tudo bem, não conheço do recurso - é uma questão, mas isso
não me impede de me manifestar sobre a matéria em face da devolução legal
da matéria, nos termos do art. 515, § 21, do Código de Processo Civil.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Pode-se não conhecer do
recurso por outros requisitos, mas não por isso.
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O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Não
conheço do recurso voluntário, mas está devolvido por força da lei.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: A causa petondi é
devolvida, independentemente de recurso, é uma posição.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Na
realidade, não conheço do recurso, porque não há necessidade da sua
interposição. Falta interesse jurídico. Por que falta interesse jurídico? Porque a
devolução da matéria, repito, se dá pela incidência do art. 515, § 20, do Código
de Processo Civil.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Mas
não seria uma reformatio in pejus?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Tem de haver o
pronunciamento.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Em
síntese, a interposição ou não do recurso é despicienda. Não preciso justificar,
posso apreciar a questão pelo art. 515, § 20, do Código de Processo Civil,
simplesmente por isso.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Mas trata-se de
reformatio in pejus. Ministro João Otávio de Noronha, o recurso é da parte que
teve o seu registro indeferido por uma alínea, a outra alínea foi afastada pelo
Tribunal. A parte recorre ao Tribunal pedindo que afaste essa inelegibilidade,
que, por sua vez, reconhece a outra alínea?
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Desculpe, mas não é reformatio in pejus. O Tribunal decidiu o seguinte: não
dou provimento ao recurso por outros fundamentos. É fundamento e não
pedido.
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INDICAÇÃO DE ADIAMENTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator): Tendo em
vista a polêmica, indico adiamento.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): O tem
bastante interessante, até para sinalizarmos. Talvez, Ministro Gilmar Mendes,
quando Vossa Excelência o trouxer novamente, embora estejamos a julgar
recurso ordinário, já possamos fixar, até por orientação para eventual súmula
futura, essa situação. Nós tivemos dificuldades nas eleições municipais porque
recurso vinha como especial, impugnava-se o julgado por duas alíneas, uma
era acatada e a outra não. Dois recursos, contrarrazões e etc..
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: O
Ministro Gilmar Mendes traz nova vertente, vamos chamar assim,, de
possibilidade do recurso adesivo. Eu fiquei vencido em 2012, juntamente com
Ministro Marco Aurélio, porque entendia que, se peço a declaração de dois
fatos e obtenho de apenas um, eu teria o interesse em recorrer. O
entendimento da maioria foi que não, o não reconhecimento do recurso
naquela época se deu por falta de interesse processual, porque o fim imediato
do processo seria a cassação do registro; obtido o indeferimento do registro,
não se poderia recorrer para ser declarado, além daquela inelegibilidade, outra.
Vossa Excelência assentava a possibilidade de trazer a
matéria em contrarrazões. O Ministro Gilmar Mendes, agora, traz a
possibilidade de recurso adesivo. Eu admitia, em 2012, que o impugnante tinha
interesse em obter o reconhecimento do fato, porque a ação é declaratória.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Naquela
oportunidade, Ministro Henrique Neves, estávamos em recurso especial, no
presente caso, estamos em recurso ordinário. Essa é a peculiaridade.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Eu insisto
em que, por meio deste caso, sinalizemos, não só em recurso ordinário, mas
também em recurso especial, indicação futura da instrumentalidade.
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O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: A
devolução da matéria é uma coisa, mas o intèresse recursal tanto faz se é
recurso ordinário ou recurso especial, continuará ou não.

RO n° 296-59.2014.6.24.0000ISC. Relator: Ministro Gilmar
Mendes. Recorrente: Saulo Sperotto (Advogados: Claudio Favero Junior OAB: 179501SC e outros). Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido:
Saulo Sperotto (Advogados: Claudio Favero Junior - OAB: 1 7950/SC e outros).
Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Após o voto do Ministro relator, não conhecendo do
recurso do Ministério Público Eleitoral e dando provimento ao recurso de Saulo
Sperotto, para deferir o registro de candidatura, o julgamento foi adiado por
indicação do relator.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar Mendes,
Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto Jacques de Medeiros.

SESSÃO DE 16.10.2014.
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VOTO (ESCLARECIMENTO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente em
exercício e relator): Senhores Ministros, na última sessão, surgiu dúvida no
Plenário sobre a possibilidade de se analisar a causa de inelegibilidade
prevista no art. 10, inciso 1, alínea g, da LC n° 64/1990, considerando a
devolutividade do recurso do candidato.
O TRE/SC indeferiu o registro de candidatura de Saulo
Sperotto com fundamento na alínea d, afastando a alínea g.
Do recurso do Ministério Público Eleitoral
Como o registro de candidatura foi indeferido com fundamento
na alínea d, não há interesse recursal do MPE em ver o registro indeferido
também por outro fundamento (alínea g). Precedentes do TSE.
Na assentada anterior, entendi que haveria na hipótese de o
MPE interpor recurso adesivo condicionado ao provimento do recurso
interposto pelo candidato, na linha da doutrina de José Carlos Barbosa Moreira
e de Daniel Amorim Assumpção Neves.
Do recurso do candidato
Sustentei inicialmente que na causa de inelegibilidade do
art. l, inciso 1, alínea d, da LC n° 64/1 990 também incidem os condenados por
abuso de poder em ação de impugnação de mandato eletivo (AIME), não
apenas os condenados por abuso de poder econômico em ação de
investigação judicial eleitoral (AIJE).
Entendi, contudo, que a citada inelegibilidade não se aplica ao
caso concreto, pois o recorrente foi condenado na eleição de 2008 na condição
de beneficiário de abuso.
O recorrente não praticou nenhum ilícito, tampouco anuiu à
referida conduta, conforme expressamente reconheceu o acórdão que diz
respeito à condenação por abuso na eleição de 2008.
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Com se sabe, não se admite a responsabilidade objetiva em
matéria de inelegibilidades, pois, nos termos do ad. 22, inciso XIV, da
LC n° 64/1990, a declaração de inelegibilidade restringe-se apenas ao
representado e a "quantos hajam contribuído para a prática do ato,
cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos
8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou" (grifos nossos).
Quanto à ampla devolutividade do recurso do candidato,
entendo que a matéria devolvida se restringe à questão envolvendo a alínea d.
Para Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, à semelhança
da apelação, o recurso ordinário "devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria efetivamente impugnada pela parte"9 (grifos nossos).
O recurso do candidato, portanto, não devolve a questão
referente à alínea g, mormente se levarmos em conta as especificidades da
ação de impugnação ao registro de candidatura, que ora pode envolver
condição de elegibilidade, cujo recurso cabível no TSE é o especial, ora pode
envolver causa de inelegibilidade, cujo recurso cabível no TSE é o ordinário,
ora pode envolver a ausência de condição de elegibilidade e a incidência em
causa de inelegibilidade.
Data venha dos que pensam de forma diferente, com base nas
peculiaridades do processo eleitoral, marcado por prazos exíguos e mandato
com prazo certo, entendo que o recurso do candidato que questiona a
inelegibilidade referida na alínea d não pode transformar-se em uma
verdadeira Espada de Dâmocles, possibilitando o indeferimento agora com
fudamento na alínea g.
Deveria o MPE interpor recurso adesivo condicionado, mas
contentou-se com o indeferimento apenas com fundamento na alínea d.
Mesmo que se admitisse que o recurso do candidato devolve a
questão da alínea g, extraio do acórdão do TCE/SC (fI. 127):

MARINONI, Luiz Guilherme; MtTIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 547.
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3.1. Julgar irregulares, sem imputação de débito, na forma do
ad. 18, inciso III, alínea "b", dc o parágrafo único, do ad. 21 da Lei
Complementar n. 202/2000, as contas pertinentes a [sic] presente
Tomada de Contas Especial, em face das irregularidades a seguir
descritas.
[ ... ]
3.2.1. Ao Sr. SAULO SPEROTTO, ex - Prefeito Municipal de
Caçador (gestão 2005 - 2008), CPF n. 561.293.009-72, a multa no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em face da efetivação de
diversos pagamentos relativos à execução da obra de
ampliação da Escola Municipal Alto Bonito, sem base em
contrato firmado, já que o Contrato n° 118/2004, estava extinto
por decurso do prazo de vigência, o que caracteriza a utilização
de contrato verbal, contrariando o art. 60, parágrafo único da
Lei Federal n° 8.666/93. (Grifos nossos)
Ora, não verifico elementos mínimos que revelem ato de
improbidade administrativa praticado na modalidade dolosa, pois não há na
decisão de rejeição de contas má-fé do gestor público, desvio de recursos
públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao Erário, reconhecimento
de nota de improbidade, pagamento por serviço não prestado, entre outros,
entendidos como condutas que de fato lesem dolosamente o patrimônio
público ou prejudiquem a gestão municipal.
Nesse sentido, o RO no 585-36/ES, para cujo acórdão fui
designado redator na sessão de 3.10.2014.
Ante o exposto, não conheço do recurso do MPE e dou
provimento ao recurso do candidato para deferir o registro de
candidatura.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, peço
vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

RO n° 296-59.2014.6.24.0000ISC. Relator: Ministro Gilmar
Mendes. Recorrente: Saulo Sperotto (Advogados: Claudio Favero Junior OAB: 179501SC e outros). Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido:
Saulo Sperotto (Advogados: Claudio Favero Junior - OAB: 1 79501SC e outros).
Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Após o voto do Ministro Gilmar Mendes, não
conhecendo do recurso do Ministério Público Eleitoral e dando provimento ao
de Saulo Sperotto, para defèrir o registro de candidatura, pediu vista o Ministro
Luiz Fux.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as
Ministras Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os
Ministros Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Admar Gonzaga, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 25.11.2014.
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VOTO-VISTA (vencido)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente,
cuida-se de recursos ordinários interpostos por Saulo Sperotto e pelo Ministério
Público Eleitoral contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao registro de
candidatura proposta pelo Parquet Eleitoral e indeferiu o registro de
candidatura de Saulo Sperotto ao cargo de deputado federal no pleito de 2014.
Na origem, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
impugnação ao registro de candidatura de Saulo Sperotto ao cargo de
deputado federal nas eleições de 2014, com fundamento na causa de
inelegibilidade descrita no ad. 1, 1, d, da LC ,o 64/90, tendo em vista sua
condenação por abuso do poder econômico nos autos da Ação de
Impugnação ao Mandato Eletivo - AIME n° 9998832-16, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 22.4.2014. Destacou que o ilícito ocorreu no prélio eleitoral
municipal de 2008, de modo que a referida inelegibilidade perdura até as
eleições a serem realizadas em 2016.
Em aditamento à inicial (fis. 108-112), o Ministério Público
Eleitoral alegou, também, a incidência da causa de inelegibilidade prevista na
alínea g do inciso 1 do ad.

l o

da LC n° 64/90, em razão da desaprovação das

contas decorrentes do exercício do cargo de prefeito do Município de
Caçador/SC, relativas aos anos de 2005 e 2008, em virtude de irregularidade
insanável e ato doloso de improbidade administrativa, por meio de decisão
definitiva do TCE/SC.
O Tribunal a quo julgou procedente em parte a impugnação
para indeferir o registro de candidatura de Saulo Sperotto ao cargo de
deputado federal, ante a incidência da causa de inelegibilidade insculpida no
ad. 1°, 1, d, da LC n°64/90. Eis a ementa do acórdão recorrido (fls. 309):
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ELEIÇÕES 2014 - REGISTRO DE CANDIDATURA - DEPUTADO
FEDERAL - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO DE CONTAS DE
PREFEITO (LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990, ART. 10, 1, 'G') DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - NÃO
INCIDÊNCIA - COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DA
CÂMARA DE VEREADORES - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO
POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO (LEI COMPLEMENTAR
N. 64/190 [sic], ART. 10, 1, 'D') - DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO - INELEGIBILIDADE CONFIGURADA PROCEDÊNCIA - REGISTRO INDEFERIDO.
A decisão de rejeição proferida pelo Tribunal de Contas do Estado
decorrente de irregularidade apurada em procedimento especial
relacionado ao exame das contas anuais de determinado prefeito
não constitui óbice [à] elegibilidade, notadamente quando ausente
pronunciamento de desaprovação da Câmara de Vereadores.
A condenação transitada em julgado por abuso do poder econômico
proferida em ação de impugnação de mandato eletivo é suficiente
para fazer incidir a causa de inelegibilidade preconizada pela
alínea 'd' do inciso 1 do art. 10 da Lei Complementar n. 64/1 990.
Sobreveio, então, a interposição dos presentes recursos
ordinários. Em suas razões, Saulo Sperotto alega, em síntese, que a
condenação em AIME por abuso do poder econômico, praticado por terceiros,
não gera a inelegibilidade prevista no ad. 1,1, d, da LC n° 64/90, por falta de
previsão legal.
Afirma que, "mesmo julgada procedente, a referida AIME
reconheceu que o impugnado não participou direta ou indiretamente, ou
sequer anuiu com o suposto abuso, de modo que, também por isso, não
atingiu os direitos políticos do impugnado" (fls. 340).
Prossegue sustentando que "o recorrente não incorre no
dispositivo legal haja vista que o legislador, quando usou a expressão
'representação julgada procedente' referiu-se a processo de natureza
especifica, qual seja, aquele cuja previsão é contida no ad. 22, inciso XIV, da
Lei n° 64/90, denominada ação de investigação judicial eleitoral - AIJE e,
quando usou a expressão 'contra sua pessoa', referiu-se àqueles que tenham
praticado os atos de abuso de poder" (fis. 343).
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Nessa senda, argumenta, ainda, que "outorgar inelegibilidade
ao recorrente, nessas condições, significa impedir de concorrer à eleição,
retirando o direito de ser votado, de quem sequer laborou com culpa nas
condutas narradas na A/ME. Trata-se de evidente criação de hipótese de
responsabiliza ção objetiva, sem que tenha havido anuência ou prática de
qualquer ato ilícito" (fis. 343).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, assevera, em seu
recurso, que compete aos Tribunais de Contas julgar as contas de gestão
apresentadas por prefeito, inclusive em se tratando de tomadas de contas
especial, o que afirma ser o caso dos autos.
Nesse contexto, sustenta que "deve ser dado provimento ao
[ ... ] recurso para que seja afastada, por esse prisma, a incompetência do
TCEISC para julgar as contas do impugnado na condição de Prefeito em sede
de tomadas de contas especia!' (fls. 363). Diante disso, aduz que "os autos
deveriam retornar à Corte Regional de origem para apreciação do mérito
propriamente dito" (fis. 364), a fim de que se reconheça a incidência da
inelegibilidade insculpida na alínea g do inciso 1 do art. 10 da LC n° 64/90, para
que essa circunstância também constitua fundamento do indeferimento do
registro de candidatura do ora Recorrido.
Saulo Sperotto e o Ministério Público Eleitoral apresentaram
contrarrazões a fis. 405-42 1 e 396-403, respectivamente.
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso ordinário de Saulo Sperotto, e pelo provimento do
recurso do Parquet Eleitoral (fls. 425-433).
Na sessão n° 136/2014, realizada em 25.11.2014, o relator
Ministro Gilmar Mendes votou pelo não conhecimento do recurso do Ministério
Público Eleitoral e pelo provimento do recurso de Saulo Sperotto, para deferir
seu registro de candidatura.
O eminente Ministro consignou que, consoante jurisprudência
deste Tribunal Superior, o Ministério Público Eleitoral carece de interesse
recursal, porquanto não houve sucumbência de sua parte, na decisão da
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Corte a quo que julgou procedente a ação de impugnação, para indeferir o
registro do candidato Saulo Sperotto, embora não se tenham acolhido todos os
fundamentos apresentados na inicial pelo órgão ministerial.
Nessa seara, pontuou, ainda, que a irresignação do Parquet
Eleitoral deveria ter sido apresentada por meio de recurso adesivo
condicionado ao provimento do recurso interposto pelo candidato, pois, nessa
circunstância, o vencedor se tornaria vencido.
No que tange ao recurso ordinário manejado por Saulo
Sperotto, o relator assentou que a condenação por abuso do poder econômico
tanto na AIJE como na AIME pode acarretar a causa de inelegibilidade
disposta no ad. l, 1, d, da LC n° 64/90, uma vez que ambas visam a tutelar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
No entanto, ressaltou que as causas de inelegibilidade devem
ser interpretadas restritivamente, de modo que nem toda condenação por
abuso do poder econômico em sede de AIME implicará automaticamente a
inelegibilidade prevista na alínea d, mas somente aquelas que imputem ao
cidadão a prática do ato ilícito ou reconheçam a sua anuência a ele, haja vista
que não se admite a responsabilidade objetiva em matéria de inelegibilidades.
Baseado nessas premissas, o eminente Ministro concluiu que,
no caso sub examine, deve ser afastada a incidência da inelegibilidade descrita
na alínea d, porquanto, embora beneficiário do abuso do poder econômico, o
candidato não praticou o ilícito nem a ele anuiu.
Na sequência, pedi vista dos autos para melhor exame do
caso.
Amadurecidas as minhas reflexões, passo à análise,
primeiramente, do recurso interposto por Saulo Sperotto.
A discussão inicial reside em verificar se a causa de
inelegibilidade insculpida na alínea ddo inciso 1 do ad. 1° da LC n°64/90 incide
sobre os condenados por abuso do poder econômico em AIME, ou somente
em sede de AIJE.
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Nesse ponto, acompanho o voto do Ministro relator proferido
no sentido de que condenações por abuso do poder econômico em ambas as
ações podem acarretar a causa de inelegibilidade preconizada no art. 1°, 1, d,
da LC n° 64/90.
Isso porque, em que pese possuírem prazo/momento diverso
para ajuizamento, as duas ações visam a apurar e combater o abuso de poder,
buscando o fim último de garantir a normalidade e legitimidade do prélio
eleitoral.
Nessa senda, entendo que a exegese da alínea d que melhor
realiza a finalidade da Lei das Inelegibilidades é aquela segundo a qual o
termo "representação" se refere a ações intentadas com o fito de averiguar o
abuso de poder, o que abarca tanto a AIJE como a AIME.
Contudo, prosseguindo na análise do art. 1°, 1, d, da
LC n° 64/90, peço vênia ao Ministro relator para divergir da conclusão exarada
no sentido de que somente as condenações por abuso do poder econômico
em ações de impugnação de mandato eletivo, em que o cidadão praticar o
ilícito ou a ele anuir, são capazes de atrair a incidência da inelegibilidade em
questão.
E assim penso porque a norma insculpida no aludido
dispositivo legal não faz diferenciação entre o candidato condenado por abuso
de poder que praticou ou anuiu ao ato ilícito daquele condenado na condição
de beneficiário, ao dispor que são inelegíveis, para qualquer cargo, "os que
tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça
Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou pro ferida por Órgão cole giado,
em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a
eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que
se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes".
Extrai-se, portanto, que o referido artigo possui o escopo de
atrair a inelegibilidade do candidato condenado por abuso do noder
econômico, sem que seja necessário aferir sobre em que condição concorreu
para a prática do ilícito (i.e. se praticou, anuiu ou se beneficiou do ato abusivo).
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Com efeito, a norma insculpida na alínea d trata de mera
declaração de inelegibilidade decorrente de situação constituída
anteriormente10 . Assim, para sua incidência no âmbito dos processos de
registro de candidatura, basta que se verifique a ocorrência (ou não) de
condenação prévia do pretenso candidato em processo de apuração de abuso
do poder econômico por esta Justiça Especializada.
Nessa toada, José Jairo Gomes leciona que a regra
complementar prevista na alínea d do inciso 1 do art. l o da LC n° 64/90 "dá
eficácia ao mandamento estampado no art. 14, §

90,

da Lei Maior, que

determina o estabelecimento de hipóteses de inelegibilidade a fim de proteger
a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
Administração direta ou indireta" (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. ga ed.
Ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 189).
Decerto, o art. 14, § 90, da Constituição da República, o qual
dispõe expressamente que as hipóteses de inelegibilidade têm por desiderato
a proteção da probidade administrativa, da moralidade para o exercício de
mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e da normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso
do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
Daí que se revela defeso habilitar um cidadão cuja conduta não se amolde a
tais imperativos de conduta fixados in abstracto e prima facie pelo legislador
constituinte.
A meu sentir, no bojo do processo eleitoral, deve-se buscar a
máxima efetividade das normas que tutelam as causas de inelegibilidade, tais
como as inseridas na Lei de Inelegibilidades e suas alterações introduzidas
pela LC n° 135/2010. Desse modo, a meu juízo, a exegese consentânea com a
axiologia e principiologia norteadora do nosso processo político é aquela que
determina a incidência da inelegibilidade descrita no art. l, 1, d, da
LC n° 64/90 na hipótese de condenação anterior do candidato em processo de

10

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 9° ed. Ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 189.
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abuso do poder econômico (1. e. AIJE ou AIME), independentemente do grau
de participação do condenado na prática do ato abusivo.
À luz dessas considerações, entendo que, no caso sub
examine, o fato de o candidato Saulo Sperotto ter sido condenado por abuso
do poder econômico nos autos da AIME n° 9998832-16, per se, é suficiente
para atrair a inelegibilidade prevista no art. 1, 1, d, da LC n° 64/90.
No que concerne ao recurso interposto pelo Ministério Público
Eleitoral, volto a acompanhar o voto do Ministro relator no sentido de que o
apelo não ultrapassa o óbice do conhecimento, ante a evidente ausência de
interesse recursal.
A prestação jurisdicional vindicada pelo Ministério Público
Eleitoral não atende o aludido pressuposto processual, porquanto ausente o
binômio necessidade/utilidade. Consoante doutrina Marinoni, "a fim de
preencher o requisito 'utilidade', será necessário que a parte (ou terceiro),
interessada em recorrer, tenha sofrido algum prejuízo jurídico em decorrência
da decisão judicial, ou a menos que esta não tenha satisfeito plenamente a
pretensão exposta [ ... ]. Em relação à 'necessidade', esta estará presente se,
por outro modo, não for possível resolver a questão, alterando-se ou
suplantando-se o prejuízo verificado" (ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI,
Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil: Processo de conhecimento. 81 ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. v. 2. p. 518).
ln casu, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina,
conquanto não tenha acatado a tese do MPE, consistente na incidência da
hipótese de inelegibilidade plasmada no art. 10, 1, g, da LC n° 64/90, indeferiu o
registro do ora recorrido com substrato na causa de inelegibilidade descrita na
alínea d do mencionado artigo.
Desta feita, é indiscutível, na espécie, a falta de interesse
recursal do recorrente, tendo em conta que o pedido formulado nas razões
recursais - indeferimento do registro de candidatura - foi plenamente
reconhecido pela Corte a quo. Ausente, portanto, a sucumbência.
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É cediço que o interesse de recorrer não exsurge da rejeição
dos fundamentos expendidos pela parte, mas da sucumbência do pedido
formulado, o que se extrai da parte dispositiva do decisum.
Ex positis, peço vênia para divergir do voto do Ministro relator
quanto ao recurso interposto por Saulo Sperotto, para negar-lhe provimento,
indeferindo-se o registro de candidatura do recorrente, ante a incidência da
inelegibilidade prevista no art. l, 1, d, da LC n° 64/90.
É como voto.

ESCLARECIMENTO

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Senhor Presidente, o Ministro João Otávio de Noronha tinha dito que
gostaria de pedir vista, e eu também, porque, se se tratar da hipótese em que
estou pensando...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Em duas causa petendi, ele
ficou vencido. Penso que ele tem interesse em recorrer.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Defendo
alegação em contrarrazões.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Penso que o recurso tem
que ser adesivo, porque o efeito devolutivo, no meu modo de ver, devolve
todos os fundamentos favoráveis à parte, não pode devolver fundamentos
desfavoráveis ao recorrente.
Então, o Ministério Público tem interesse em recorrer para
levar os fundamentos que não foram acolhidos, mas por adesão, porque é a
jurisprudência da Casa - respeito-a; no dia que ela mudar, acompanharei a
ideia do recurso adesivo. Não posso admitir que se devolva tudo, inclusive o
que é contra o único recorrente, o que seria reformatio in pejus.
Hoje, no Supremo, julgamos, na Turma, que o Tribunal
abandonou os fundamentos e criou outro justamente para dosar a pena.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Então, é
isso, o Ministério Público não sucumbiu, e recorre por conta de um fundamento
que não foi objeto.
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Se ele recorre por um fundamento que não foi acolhido, penso que
ele tem...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Eu também penso assim,
pode não confiar naquele que foi acolhido...
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: A matéria é
devolvida nas contrarrazões?
O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Ele o fez por
meio de recurso adesivo.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Estamos
com três posições: O Ministro Gilmar Mendes e o Ministro Luiz Fux entendem
cabível o recurso adesivo; a Ministra Maria Thereza de Assis Moura pensa que,
independentemente de se ter obtido o pedido por um dos fundamentos...
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Como não obteve tudo o que pediu, ele pode recorrer.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Na conclusão, o Ministério
Público Eleitoral conseguiu o que queria. Só que há fundamentos residuais que
não foram apreciados. Para que esses fundamentos sejam devolvidos, ele
precisa recorrer.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Sendo
vencedor, ele irá recorrer?
A SENHORA < MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Ele pode recorrer.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Como? Peço vista dos autos para trazer melhor esmiuçados os argumentos e
também um voto do Ministro Eduardo Ribeiro na Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, que enfrenta muito bem essa questão.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Vossa Excelência o citou
numa oportunidade.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Já
votei assim na Corte, que se reposicionou com esse voto.
(presidente): Trata-se de questão relativa ao recurso do
Ministério Público Eleitoral.
Destaco aos eminentes colegas e ao Ministro João Otávio de
Noronha, que está pedindo vista, a que diz respeito o recurso do candidato,
Saulo Sperotto.
Trata-se de importante tema, porque discute a alínea d da Lei
n° 64/90. Além disso, o alcance da AIME também está na leitura de o que é a
representação. Nisso o Ministro Gilmar Mendes e o Ministro Luiz Fux, nos
votos de Suas Excelências, estão de acordo.
Quando a alínea d fala em representação, abarca nessa
expressão a ação de impugnação de mandato eletivo.
É importante destacar aos eminentes advogados, partidos e
candidatos, porque, no passado, esta Corte já teve outra leitura em relação ao
alcance da alínea d e do termo representação.
Eu já me manifestei no passado também neste sentido, de que
é necessária a mudança na leitura da representação.
Por outro lado, o Ministro Gilmar Mendes, na questão
específica, identifica que o recorrente foi beneficiário; ele não agiu, e não há
demonstração de que ele tenha, na óptica de Sua Excelência, o relator, atuado
para aqueles atos que depois foram glosados.
Então, essa é a divergência que coloca o voto do Ministro Luiz
Fux.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Entendo que dá mais
efetividade ao comando constitucional em relação à probidade nas eleições
quem, de qualquer forma, teve contra si ação julgada procedente.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Então,
temos a questão da leitura do recurso do Ministério Público e também a
discussão específica sobre a alínea d e o alcance de suas consequências.
É um caso importante que realmente merece pedido de vista.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Senhor Presidente, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

RO n° 296-59.2014.6.24.0000ISC. Relator: Ministro Gilmar
Mendes. Recorrente: Saulo Sperotto (Advogados: Claudio Favero Junior OAB: 179501SC e outros). Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido:
Saulo Sperotto (Advogados: Claudio Favero Junior - OAB: 17950/SC e outros).
Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro
Luiz Fux, acompanhando o relator quanto ao recurso do Ministério Público
Eleitoral, mas dele divergindo no tocante ao de Saulo Sperotto, pediu vista o
Ministro João Otávio de Noronha.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as
Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar
Mendes, Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Admar Gonzaga, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 10.2.2015.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Senhor Presidente, trata-se de recursos ordinários interpostos por Saulo
Sperotto e pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão do Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina que julgou procedente a impugnação ao
registro de candidatura proposta pelo Parquet Eleitoral e indeferiu o
registro de candidatura de Saulo Sperotto ao cargo de deputado federal
no pleito de 2014.
Na origem, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
impugnação ao referido registro, com fundamento na causa de inelegibilidade
descrita no art. 1,1, d11 , da LC 64/90, tendo em vista sua condenação por
abuso do poder econômico nos autos da Ação de Impugnação ao Mandato
Eletivo - AIME n° 9998832-16, com trânsito em julgado em 22.4.2014.
Destacou que o ilícito pcorreu nas eleições municipais de 2008, de modo a
referida inelegibilidade perdurar até as eleições de 2016.
Em aditamento à inicial (fis. 108-112), o Ministério Público
Eleitoral alegou, ainda, a causa de inelegibilidade prevista na alínea g12 do
inciso 1 do art. 1° da LC 64/90, em razão da desaprovação das contas
decorrentes do exercício do cargo de prefeito do Município de Caçador/SC,
relativas aos anos de 2005 e 2008, em virtude de irregularidade insanável e ato
doloso de improbidade administrativa, por meio de decisão definitiva do
TCE/SC.

Art. 10 São inelegíveis:
- para qualquer cargo: ( ... )
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou
político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8
(oito) anos seguintes; (...)

11

12

Art. 10 São inelegíveis:
- para qualquer cargo: ( ... )
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito)
anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso li do art. 71 da Constituição
Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;

RO n1296-59.2014.6.24.0000ISC

48

O Tribunal a quo, conhecendo ambos os fundamentos,
julgou procedente a impugnação e indeferiu o registro de candidatura de
Saulo Sperotto ao cargo de deputado federal, ante a incidência da causa de
inelegibilidade insculpida no art. l, 1, d, da LC 64/90. Analisou e afastou,
explicitamente, o fundamento consistente na incidência da alínea g do
inciso 1 do artigo 10 da LC 64/90, como consta da ementa do acórdão
(fI. 309):
ELEIÇÕES 2014 - REGISTRO DE CANDIDATURA - DEPUTADO
FEDERAL - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO DE CONTAS DE
PREFEITO (LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990, ART. 1°, 1, 'G') DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - NÃO
INCIDÊNCIA - COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DA
CÂMARA DE VEREADORES - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO
POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO (LEI COMPLEMENTAR
N. 64/190 [sic], ART. l'-, 1, 'D') - DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO - INELEGIBILIDADE CONFIGURADA PROCEDÊNCIA - REGISTRO INDEFERIDO.
A decisão de rejeição proferida pelo Tribunal de Contas do Estado
decorrente de irregularidade apurada em procedimento especial
relacionado ao exame das contas anuais de determinado prefeito
não constitui óbice [à] elegibilidade, notadamente quando ausente
pronunciamento de desaprovação da Câmara de Vereadores.
A condenação transitada em julgado por abuso do poder econômico
proferida em ação de impugnação de mandato eletivo é suficiente
para fazer incidir a causa de inelegibilidade preconizada pela alínea
'd' do inciso 1 do art. 10 da Lei Complementar n. 64/1 990.
Diante dessa decisão, foram interpostos os presentes recursos
ordinários. Em suas razões, Saulo Sperotto alegou, em síntese, que a
condenação em AIME por abuso do poder econômico praticado por terceiros
não é apta a gerar a inelegibilidade prevista no art. l, 1, d, da LC n° 64/90, por
falta de previsão legal.
Em seu recurso, o Ministério Público Eleitoral requereu a
manutenção do acórdão em relação à alínea d, inciso 1, art. 11da LC 64/90 e
reiterou a causa de pedir baseada na alínea g do mesmo dispositivo, insistindo
competir aos Tribunais de Contas o julgamento das contas de gestão
apresentadas por prefeito, o que afirmou ser o caso dos autos.
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Saulo Sperotto e o Ministério Público Eleitoral apresentaram
contrarrazões às fls. 405-421 e 396-403, respectivamente.
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso de Saulo Sperotto, e pelo provimento do recurso do
Parquet Eleitoral (fls. 425-433).
Iniciado o julgamento, o e. Ministro relator não conheceu o
recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral, em que este
pleiteava a manutenção da procedência do pedido (impugnação de registro de
candidatura), senão pela alínea "d" do inciso 1 do artigo 10 da LC 64/90
(fundamento acolhido pelo juízo a quo), pela segunda das causas de pedir: a
inelegibilidade prevista na alínea "g" do mesmo dispositivo.
Para tanto, argumentou que o MPE carece de interesse
recursal, nos termos do art. 49913 do CPC, pois teve seu pedido integralmente
acolhido na inferior instância, ainda que apenas por um dos fundamentos
aventados.
Em esclarecimentos apartados, afirmou que, em seu
entendimento, a matéria devolvida à apreciação superior restringe-se à
questão envolvendo a alínea d do inciso 1 do artigo 10 da LC 64/90, não
podendo o recurso do candidato submeter também o tema relativo à
alínea g (do mesmo dispositivo legal).
Prosseguindo nessa linha, o e. relator sustentou que se o MPE
quisesse ver a outra causa de pedir analisada (a da alínea g), em caso de
reversão da decisão de procedência da impugnação do registro de
candidatura, deveria ter manejado recurso adesivo condicionado (e não
recurso ordinário).
A propósito, airmou que "a irresignação do Ministério Público
eleitoral deveria ter sido trazida por meio de recurso adesivo condicionado ao
provimento do recurso interposto pelo candidato, circunstância em que o
vencedor se tornaria o vencido. É o caso da sucumbência analisada sob a
ótica prospectiva, considerando não a situação atual, mas aquela que poderá
13

CPC, Art. 499: O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.
(. ..)
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advir de decisão posterior a ensejar o reconhecimento do interesse recursal
decorrente".
Na sequência, conheceu o recurso ordinário do candidato,
em que impugnou a inelegibilidade decretada pelo Tribunal a quo, com
base no art. 10, inciso 1, alínea d, da LC 64/90.
Ao analisar o mérito, sobre o âmbito de incidência da causa
de inelegibilidade do art. l, inciso 1, alínea d, da LC 64/90 o i. relator assentou
estar pacificada no TSE a premissa de que tanto a condenação por abuso de
poder em ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) como por abuso de
poder econômico em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) terem
aptidão para acarretar "idêntica consequência jurídica - cassação de registro e
de diploma (desde que o abuso seja grave o suficiente para ensejar a severa
sanção) ".
Prosseguindo, concluiu pela impossibilidade de penalizar o
candidato que apenas tenha se beneficiado do abuso de poder (ou seja:
que foi condenado à cassação do registro ou do diploma, mas sem ter
efetivamente concorrido para o ato de abuso) também com a inelegibilidade
por oito anos.
Conforme entendeu, após detalhada exposição das premissas:
"as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente,
evitando-se a criação de limitação de direitos políticos sob fundamentos frágeis
e inseguros, ofensiva à dogmática de proteção dos direitos fundamentais,
como a possibilidade de se reconhecer uma causa de inelegibilidade a
candidato que, embora beneficiário do abuso do poder econômico, não
praticou nenhum ilícito, tampouco a ele anuiu".
Após esse raciocínio, proclamou a impossibilidade de
responsabilização objetiva no que tange à inelegibilidade prevista no art. l,
inciso, 1, alínea d, da LC 64/90, e proveu o recurso do candidato para
deferir o registro de sua candidatura.
Em voto-vista, o Ministro Luiz Fux acompanhou o i. relator
em relação à preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo
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Ministério Público Eleitoral, afirmando, em consequência disso, a
impossibilidade de exame da segunda causa de pedir deduzida pelo
Parquet (a inelegibilidade prevista na alínea g do inciso 1 do artigo 10 da
LC 64/90).
Seguindo a mesma linha de raciocínio, conheceu apenas o
recurso ordinário do candidato, e considerou devolvido a este Tribunal
apenas o fundamento responsável pela procedência do pedido de
indeferimento de registro de candidatura (alínea d, inciso 1, art. 1 ,
LC 64/90).
No mérito, concordou que "a causa de inelegibilidade
insculpida na alínea "d" do inciso 1 do art. 1° da LC 64/90 incide sobre os
condenados por abuso de poder econômico em AIME, ou somente em
sede de AIJE".
Ainda, no ponto, assentou que "a cxc gese da alínea 'd' que
melhor realiza a finalidade da Lei das Inelegibilidades é aquela segundo a qual
o termo 'representação' se refere a ações intentadas com o fito de averiguar o
abuso de poder, o que abarca tanto a AIJE como a A/ME."
No entanto, finalizou sua análise divergindo do relator, nos
seguintes termos: "(...)a norma insculpida no aludido dispositivo legal não
faz diferenciação entre o candidato condenado por abuso de poder que
praticou ou anuiu ao ato ilícito daquele condenado na condição de
beneficiário, ao dispor que são inelegíveis, para qualquer cargo 'os que
tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça
Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou pro ferida por órgão cole giado,
em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político, para a
eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que
se realizem nos 8 (oito) anos seguintes". Concluiu, assim, por manter o
acórdão impugnado, por força da multicitada alínea d.
Pedi vista dos autos para melhor exame de ambas as
questões: a processual - de não conhecimento de um dos fundamentos
deduzidos pelo recorrido pela necessidade de recurso adesivo condicionado;
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e a de mérito, que pode abarcar - a depender do exame da preliminar
processual - um ou dois fundamentos.
É que ambos são temas importantíssimos e carecem de
pacificação no TSE.
1. Preliminar: causa(s) de pedir sob apreciação no
recurso ordinário
Em síntese, nos votos anteriores reconheceu-se a carência de
interesse recursal por parte do Parquet para o recurso ordinário (por ele
interposto) na medida em que, mesmo afastado um dos dois fundamentos
deduzidos na inicial, sendo acolhido o outro, foi-lhe garantido resultado
totalmente favorável. Sem ter nada a "lucrar" com o recurso, foi-lhe negado
seguimento, pela ausência de requisito recursal genérico14 (interesse).
De outro lado, entendeu-se pela existência de um "interesse
prospectivo", na eventualidade de a decisão inverter-se: sagrando-se vencedor
o então vencido e vice-versa (uma espécie de interesse condicionado,
portanto).
Nessas circunstâncias, foi acolhida a tese da necessidade de o
vencedor ter que manejar recurso adesivo condicionado - para devolver ao
Tribunal ad quem a análise da segunda causa de pedir que lhe traria igual
êxito.
Apesar dessas conclusões, permaneceu o tema da
devolução15 à instância superior de causa de pedir afastada (mas suficiente, se
acolhida) para o reconhecimento do pedido. Acerca disso, esclareceu o relator
que:
Quanto à ampla devolutividade do recurso do candidato,
entendo que a matéria devolvida se restringe à questão
envolvendo a alínea d.
Para Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, à semelhança
da apelação, o recurso ordinário "devolverá ao tribunal o
14

Prevê o artigo 499 do código de Processo Civil:
"O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. (...)"
15 Como efeito natural do recurso ordinário.
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conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte".
(Grifos nossos)
O recurso do candidato, portanto, não devolve a questão
referente à alínea g, mormente se levarmos em conta as
especificidades da ação de impugnação ao registro de candidatura,
que ora pode envolver condição de elegibilidade, cujo recurso
cabível no TSE é o especial, ora pode envolver causa de
inelegibilidade, cujo recurso cabível no TSE é o ordinário, ora pode
envolver a ausência de condição de elegibilidade e a incidência em
causa de inelegibilidade.
Nesse contexto, ficaram estabelecidas as seguintes
premissas (que levaram ao não conhecimento do fundamento da alínea g
deduzido pelo Parquet) pelos Ministros que me antecederam:
O recurso ordinário do Ministério Público Eleitoral não deve
ser conhecido por falta de interesse recursal (pois totalmente
vencedor, ainda que apenas por um dos dois fundamentos
ventilados);
O recurso cabível é o adesivo condicionado (porque
embora não exista interesse para o ordinário, há uma "outra"
espécie de interesse recursal - prospectivo ou em perspectiva
- com a possível e eventual reversão da decisão e
consequente inversão de situações jurídicas: o vencido
tornando-se vencedor e vice-versa);
Não é aplicável a fungibilidade recursal (esta premissa,
embora não explícita na argumentação, está contida na
conclusão de não conhecer o segundo fundamento do
Parquet);
O efeito devolutivo do recurso ordinário, na espécie,
limita-se ao fundamento impugnado pelo candidato: ou seja,
envolve apenas a causa de inelegibilidade da alínea d; a
matéria a que alude o caput artigo 515 do CPC, nessa
acepção, identifica-se ao fundamento (ou causa de pedir) e
não ao pedido.
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Ouso divergir dos eminentes Ministros que me
antecederam em relação a essas conclusões.
Iniciarei a exposição, entretanto, pelo quarto tópico (4), que me
parece prejudicial aos demais (mas analisarei todos, no caso de vê-[o
superado).
(Ponto 4) Devolutividade em recurso ordinário
O tema do âmbito de abranqência da devolutividade no
presente recurso relaciona-se à natureza iurídica do recurso ordinário no
processo eleitoral e suas consequencias processuais.
Sendo análogo ao recurso de apelação, o recurso ordinário
permite à instância superior o exame completo das matérias deduzidas em
inicial, contestação, etc. - de fatos e de teses jurídicas (ainda que não
examinados pela instância a quo), com aptidão de alterar ou manter o capítulo
da sentença ou acórdão que decidiu o mérito.
E aqui reside o primeiro ponto de discordância: embora
aparentemente concordemos que o regramento do recurso ordinário eleitoral é
o mesmo da apelação, discordamos quanto à extensão de seu efeito
devolutivo16 , ao menos, no presente caso, em seu aspecto horizontal17 .
Explico.

16

Acerca do tema, colho os ensinamentos do mestre Barbosa Moreira (in Comentários ao Código de Processo Civil,
vol. V. 15a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p :430): "237. Efeito devolutivo da apelação - Dentre todos os
recursos, a apelação é o que tem, por excelência, efeito devolutivo (sobre o conceito deste, vide, supra, o comentário
n 143). A exata configuração do efeito devolutivo é problema que se desdobra em dois: o primeiro conceme à
extensão do efeito, o segundo à sua profundidade. Délimitar a extensão do efeito devolutivo é precisar o que se
submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem' medir-lhe a profundidade é determinar com que
material há de trabalhar o órgão ad quem para julgar.
17
Sobre a extensão do efeito devolutivo, prossegue o mesmo autor (op. Cit): "A decisão apelada tem o seu objeto:
pode haver julgado o mérito da causa (sentença definitiva), ou matéria preliminar ao exame do mérito (sentença
terminativa). E necessário verificar se a decisão do tribunal cobrirá ou não área igual à coberta pela do juiz a quo.
Encara-se aqui o problema, por assim dizer, em perspectiva horizontal.
Por outro lado, a decisão apelada tem os seus fundamentos: o órgão de primeiro grau, para decidir, precisou
naturalmente enfrentar e resolver questões, isto é, pontos duvidosos de fato e de direito, suscitados pelas partes ou
apreciados ex officio. Cumpre averiguar se todas essas questões, ou nem todas, devem ser reexaminadas pelo
tribunal, para proceder, por sua vez, ao julgamento: ou ainda se, porventura, hão de ser examinadas questões que o
órgão a quo, embora pudesse ou devesse apreciar, de fato não apreciou. Focaliza-se aqui o problema em perspectiva
vertical. 238. Extensão do efeito devolutivo - A extensão do efeito devolutivo determina-se pela extensão da
impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. É o que estabelece o dispositivo ora comentado, quando defere
ao tribunal "o conhecimento da matéria impugnada'. Como o apelante, à evidência, não pode impugnar senão aquilo
que se decidiu (na sentença: não em qualquer outro pronunciamento do juiz, ainda que emitido pouco antes - v.g., no
curso da mesma audiência), conclui-se desde logo que a apelação, em princípio, não devolve ao tribunal o
conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento do órgão a quo. ( ... )

RO n° 296-59.2014.6.24.0000/SC

55

Em esclarecimento ao seu voto, o Ministro Relator entendeu
que a matéria a ser examinada no recurso estaria limitada ao fundamento do
pedido do recorrente em sua insurgência. Ou seja: apenas a causa de pedir
revolvida pelo recorrente (e não a outra, que compôs o mesmo pedido) estaria
apta a ser reapreciada.
Retira-se dessa asserção que cada fundamento (ou causa de
pedir) conducente ao pedido se traduziria em um capítulo de sentença (ou, no
caso, de acórdão), que só será submetido à instância revisora se renovado em
via recursal.
Segundo a teoria dos "capítulos de sentença", do e. Professor
Cândido Rangel Dinamarco, parece equivocado este pensamento por ser
justamente o contrário: se o pedido é um só - pouco importam quantas causas
de pedir para ele concorrem (se cada uma é suficiente ao seu acolhimento): o
capítulo da decisão também será apenas um.
A propósito, cito trecho dessa obra18, reconhecidamente19
útil20: " A complexidade do objeto do processo, seja em virtude da cumulação
de pedidos na demanda deduzida pelo autor, seja pela superveniência de
pedidos (reconvenção, etc.), repercute necessariamente na sentença de
mérito mediante necessária presença de tantos capítulos quantos forem
os pedidos postos diante do juiz à espera de julgamento."

18

DINAMARCO, Candido Rangel. Capítulos de Sentença. 6a Ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 46.
'Bem recentemente, em um dos julgamentos referentes àquele episódio que denominamos mensalão, três Ministros
do Supremo Tribunal Federal aplicaram concretamente a teoria dos capítulos de sentença em matéria penal, a saber,
os srs. Ministros Joaquim Barbosa (presidente e relator), Celso de Melio e Luiz Fux. Essa alusão foi feita com o
objetivo de fundamentar a possibilidade de impor a pronta execução de julgados criminais quanto a um capítulo
condenatório já passado em julgado, ainda que pendente recurso quanto a algum outro capítulo.' (p. 31)
20
Nela, estão listados fenômenos jurídicos que confirmam a separação das decisões de mérito em capítulos
(p. 31): "Tomemos aleatoriamente a alguns dos múltiplos reflexos dessa teoria e veremos, v.g., (a) que em caso de
procedência parcial de uma demanda, acolhendo-se um dos pedidos cumulados e rejeitando-se outro, é a percepção
da existência de capítulos que permite afirmar que cada uma das partes só terá interesse recursal em relação à
decisão que lhe houver sido desfavorável, ou seja, ao capítulo desfavorável, e não em relação á sentença como um
todo; (b) que, se não se fizesse a divisão da sentença em capítulos, não teria significado nem poderia ter aplicação o
art. 515, caput, do Código de Processo Civil, que impede o conhecimento da apelação além da matéria impugnada
(tantum devolutum quantum appellatum); (c) que, sem o desmembramento da sentença em capítulos, também não
haveria como colocar a questão da reformatio in pejus, pois esta ocorre quando o tribunal ad quem extrapola os limites
do capítulo sobre o qual se recorreu e se lança a reformar o capítulo favorável ao recorrente; (d) que em caso de
divergência entre desembargadores somente quanto a um ou alguns dos vários pedidos formulados, os embargos
infringentes não poderão ir além desse capítulo, absurdamente aceitando a devolução de todos; (e) que a divisão da
sentença em capítulos é a técnica que permite contar os prazos recursais de modo diferente para as partes, quando o
patrono de cada uma delas houver sido intimado da sentença em data diferente do outro ou quando uma delas gozar
do benefício dos prazos em dobro etc.; (O que não haveria como interpretar o art. 475-1, § 2a do Código de Processo
Civil, segundo o qual "quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover
simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta" etc. (infra, ri. 44).

19
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E prossegue o autor: "Nos demais recursos, como a
apelação, os embargos infringentes, o recurso ordinário constitucional e o
agravo, os fundamentos do ato recorrido não têm sequer essa missão
limitadora que nos recursos de direito têm: em todos eles visa o
recorrente, de modo direto e exclusivo, à reversão de todo o julgamento
ou de um dos capítulos deste, valendo-se das críticas aos motivos da
decisão judiciária como mera alavanca destinada a remover o resultado
desfavorável e, assim, obter o que deseja. É portanto impertinente aos
capítulos de sentença o destaque dado aos segmentos da motivação sem embargo da utilidade desses cortes, como critério informativo em relação
à possível extensão da admissibilidade do recurso especial ou do
extraordinário21. " (grifos nossos)
Em outras palavras, é sempre o pedido inteiro (abarcando,
por consequência, todas as causas de pedir que em seu favor militem)
objeto de devolução. Se a ele concorrem duas causas de pedir - cada uma
suficiente para, acaso acolhida, ampará-lo -, não há se pensar que cada uma
delas seja um capítulo isolado. Portanto, não há necessidade de se revolverem
todos os fundamentos de pedir que concorrem ao pedido.
Outra conclusão, aliás, afrontaria o nosso sistema processual,
sobretudo porque é cediço ser desnecessária à validade e à eficácia da
decisão a análise de todos os fundamentos aventados, quando os que o foram
mostrarem-se suficientes à solução da pretensão deduzida.
Não à toa, assim, a própria lei acolher a tese declinada, ao
prever, explicitamente:
Ad. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada.
§ 10 Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda
que a sentença não as tenha julgado por inteiro.
§ 21 Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento
e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao
tribunal o conhecimento dos demais. ( ... )

21

Op. Cit. P. 37.
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A respeito dessa discussão, a Corte Especia122 do Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento histórico, assentou:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. TÉCNICA
DE JULGAMENTO.
Se o Tribunal local acolheu apenas uma das causas de pedir
declinadas na inicial, declarando procedente o pedido formulado pelo
autor, não é lícitô ao Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de
recurso especial do réu, simplesmente declarar ofensa à Lei e
afastar o fundamento em que se baseou o acórdão recorrido para
julgar improcedente o pedido.
Nessa situação, deve o Superior Tribunal de Justiça aplicar o
direito à espécie, apreciando as outras causas de pedir lançadas na
inicial, inda que sobre elas não tenha se manifestado a instância
precedente, podendo negar provimento ao recurso especial e manter
a procedência do pedido inicial.
Do voto vencedor, prolatado pelo e. Ministro Edson Vidigal,
consta:
( ... ) Tenho que os embargos merecem crédito. A inicial trouxe três
fundamentos legais distintos para obviar a isenção das
sociedades cooperativas ao Imposto de Renda cobrada pelo fisco
sobre suas aplicações financeiras, O Juiz, em que pese o
brilhantismo de suas argumentações, limitou-se apenas à
análise de um deles, qual seja, a não taxatividade das atividades
tributáveis contidas na Lei n° 5.764/71, arts. 85, 86 e 88, para julgar
improcedente a ação declaratória.
Nos termos do CPC, art. 515, 10, ao Tribunal Regional Federal
paulista caberia, frente à apelação interposta pela cooperativaautora, apreciar não só essa questão discutida no Juízo monocrático,
mas também subsidiariamente as demais, reiteradas no recurso.
Mas não foi preciso, já que o colegiado, entendendo de modo
diverso do que restou consignado na sentença monocrática quanto
ao primeiro argumento, deu provimento à apelação.
Parece-me óbvio que, vencedora na causa (seja por qual
fundamento for), à cooperativa não competia opor embargos de
declaração para compelir o Tribunal de origem a se pronunciar
expressamente sobre as demais alegações, ainda que para se
resguardar de eventual Recurso Especial da Fazenda Nacional,
que efetivamente foi interposto; não tinha interesse em recorrer.
22

Embargos de Divergência em REsp no 58.2651SP, julgado em 05 de dezembro de 2007
Prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Ari Pargendier ratificando seu voto, no que foi
acompanhado pelo Sr. Ministro Francisco Falcão, a Corte Especial, por maioria, conheceu dos embargos de
divergência e deu-lhes provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo Teixeira, Barros Monteiro, Francisco Peçanha Martins,
Humberto Gomes de Barros, Milton Luiz Pereira, Cesar Asfor Rocha, Ruy Rosado de Aguiar, Vicente Leal, Fernando
Gonçalves, Felix Fischer, Eliana Calmon e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Vencidos os Srs. Ministros Ari Pargendler, José Delgado, Francisco Falcão, Antônio de Pádua Ribeiro e Nilson Naves.
Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido, Paulo Gallotti, Nancy Andrighi, Laurita Vaz,
Luiz Fux, Teori Albino Zavascki, Castro Meira e Arnaldo Esteves Lima.
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Acontece que provido o Recurso Especial da Fazenda - como o
foi -, e derrubado o primeiro argumento deduzido para
restabelecer a sentença monocrática, a esta Corte caberia julgar
a causa por inteiro, não podendo escapar à análise das demais
argumentações expendidas pelo nobre advogado da
cooperativa desde a inicial (também na apelação, nas
contra-razões de recurso especial, na sustentação oral ...).
Não fosse assim, já afirmou o Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, "estaria a Corte a julgar a causa sem o exame dos direitos
postos por uma das partes, que para se defender apresentou
fundamentos diversos, na crença de que, embora destruído um
deles o outro teria força suficiente para levar ao mesmo resultado
favorável. Pelo sistema brasileiro, o recurso especial, quando
conhecido, devolve ao Tribunal a competência para julgar a causa,
aplicando o direito à espécie (EResp n° 20.645/SC). Com efeito, a
vedação somente existiria se tais argumentos, que a
cooperativa insiste sejam avaliadas pela Turma processante,
fossem levantados apenas para essa instância, seja no especial
ou nas contra-razões. ( ... )"
Como se vê, o multicitado brocardo "tantum devolutum
quantum appeliatum" só comporta interpretação nesse sentido: não se refere
aos fundamentos (como se só fossem devolvidos os argumentos renovados) e
sim ao pedido.
A matéria aludida no "caput" do artigo 515, CPC, ou o objeto
de limitação em sede recursal (a que se refere o brocardo) consiste no pedido
e não nos fundamentos que o amparam (ou rechaçam). Reforça essa exegese
o expressamente previsto no § 21do mesmo dispositivo23, ao impor o dever de
análise à instância ad quem de todas as causas que tenham sido
dedudzidas em favor do pedido ou de sua defesa.
Assim, em sede de recurso ordinário, quando uma das
partes requer a revisão de um ou mais pedidos, ou seja: de um ou mais
capítulo(s) da decisão - automaticamente são devolvidos à instância superior
todos os fundamentos trazidos pelas partes para a análise da procedência de
cada um deles.

23

Relembro: § 20 Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles,
a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. ( ... )
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A mesma razão impõe semelhantes24 conclusões (quanto à
submissão à instância revisora das causas de pedir devolvidas em virtude do
recurso contra o des/provimento do pedido) no tocante ao Respe.
E entro nesta seara porque a situação jurídica posta
nestes autos repete-se também em sede de recurso especial em outros
feitos: mais de uma causa de pedir concorrendo - com autonomia - à
procedência do pedido, que, assim julgado, não abre ensejo a que o vencedor
recorra - sequer com embargos declaratórios prequestionatórios. O interesse
do vencedor, neste caso, é apenas eventual: condicionado ao provimento do
recurso do réu, com a consequente inversão de posições.
Sem ter tido acesso a qualquer recurso, quem então era
vencedor e passou a ser vencido não pode mais agitar - no especial ou
mesmo no extraordinário - a/s causa/s de pedir que tinha em seu favor quando
deduziu sua pretensão em juízo.
Inexoravelmente, haveria uma quebra de paridade de armas
no processo, ou caminhar-se-ia - como ora se propõe no TSE - em via
contrária à celeridade, ao se acolher a tese da necessidade de recursos (como
o adesivo condicionado) para o exame de fundamentos que tenham embasado
a pretensão deduzida ou a sua resistência.
Essa problemática foi percebida pelo Superior Tribunal de
Justiça há muito, como se viu inclusive no acórdão e trechos de voto
retrotranscritos (que, aliás, se deram em sede justamente de Respe - e não de
recurso ordinário).
Ainda por ocasião daquele julgamento, houve referência a
outras oportunidades em que prevaleceu o mesmo entendimento - e que eu
gostaria de trazer agora à reflexão.
Isso porque, também naquela oportunidade, revi meu
posicionamento (até então acolhia a tese da necessidade do recurso adesivo,

24

Respeitando-se, é claro, a limitação quanto à impossibilidade de revolvimento de fatos e provas. O efeito devolutivo,
nos recursos "de direito" ou extraordinários, pode vir a ser mais limitado, tanto pela necessidade (em regra) de
prequestionamento (limitação horizontal) como pela impossibilidade de reexame fático-probatório (Sumulas no 7 do
STJe289d0STF).
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com base na sucumbência de fundamentos), em voto que parcialmente
transcrevo, trazendo-o para esta Corte, como razões de decidir:
Após demorada reflexão acerca da questão e atento ao alerta
lançado pelo eminente Ministro Eduardo Ribeiro no julgamento dos
EDcI no REsp n. 17.646/RJ de que "... o processo não visa à
discussão de teses acadêmicas, mas ao fim pragmático de
assegurar a um dos litigantes determinado bem da vida". Aproveito a
oportunidade para reposicionar-me. E o faço no firme propósito de
que não parece razoável burocratizar ainda mais a entrega da tutela
jurisdicional. Releva notar o destaque que a doutrina e a
jurisprudência têm dado aos princípios da instrumentalidade, da
economia processual e da efetividade para que o processo
possa propiciar a efetiva entrega da tutela jurisdicional."
Na linha desse raciocínio, a propósito do tema aqui em debate, trago
à colação o voto acima referido do insigne Ministro Eduardo Ribeiro,
quando integrava a Terceira Turma desta Corte, que bem delineia a
questão, verbis:
"O acórdão teve em conta a divergência jurisprudencial para
conhecer do recurso. Isso posto, passou-se ao julgamento da causa,
nos termos do artigo 257, parte final, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça. As razões de assim proceder foram
largamente expostas no acórdão embargado. Alega-se surpresa.
Sem razão, entretanto. A questão relativa à incidência da
Lei n. 6.239/75 foi suscitada no curso do processo. A citada norma
regimental determina que, conhecido o recurso, 'a Turma julgará a
causa, aplicando o direito à espécie'. O patrono da recorrente
haveria de estar advertido, por conseguinte, para a possibilidade de,
superada a questão de conhecimento, outros temas serem
enfrentados. Necessário fazer distinção, olvidada pela ora
embargante. A parte que teve sua pretensão inteiramente
atendida, não é dado recorrer, por falta de interesse. O processo
não visa à discussão de teses acadêmicas, mas ao fim
pragmático de assegurar a um dos litigantes determinado bem
da vida. Desse modo, a quem já obteve tudo que poderia obter,
não será lícito pretender outro pronunciamento judicial, apenas
porque não considerado determinado fundamento, sem que daí
adviesse qualquer conseqüência prática. No caso em exame, o
autor fora vencedor, garantindo-se-lhe a renovação compulsória
do contrato. Não lhe era possível recorrer. O fundamento
desconsiderado no julgamento, mas debatido no processo, não
deixara, entretanto, de existir. Inadmissível fosse agora negada
a renovação, embora a ela tivesse o autor direito, por
desconhecer-se razão de que as instâncias ordinárias não
cuidaram, já que entendiam haver outro motivo. Bastante para
conduzir ao mesmo resultado. Diversa, obviamente, o posição
do recorrente. Sendo vencido, a ele interessa recorrer. Ao fazê-lo
deverá deduzir toda a matéria que lhe aproveite. Disso se abstendo,
não se cogitará do que omitiu. De outra parte, para que se viabilize o
especial, necessário o prequestionamento, pela evidente razão de
que não poderá o Tribunal a quo ter contrariado a lei quanto a
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matéria de que não tratou. Menos ainda dissentir de outro julgado.
Entretanto, não se exigirá prequestionamento quanto a temas
capazes de levar a que se negue provimento ao recurso. Não se
reformará decisão juridicamente correta, quanto à conclusão, apenas
porque acolhido o fundamento errado, dos vários debatidos na
causa. ( ... )." (EDcI, no REsp n. 17.646/RJ, Terceira Turma, relatoria
do Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 29.6.1992.)
Assim, passo a adotar o referido entendimento e o faço também na
linha da jurisprudência do Pretório Excelso, consubstanciada no
verbete da Súmula n. 456. Contudo, filio-me àquela corrente que
adota o entendimento segundo o qual mesmo em casos da espécie
não se pode chegar à apreciação de matéria fática.
Por fim, destaco que a revisão a ser realizada — em que devem
ser revisitadas todas as causas de pedir aventadas, tanto pelo autor como pelo
réu — não vai de encontro à proibição da reformatio in pejus. Isso porque tal
efeito só é passível de ocorrer na hipótese — inexistente na espécie - de piora
na situação do recorrente25 com o extrapolar do pedido (e da matéria
devolvida).
Assim, enquanto o Ministro Relator filia-se à corrente de que na
apelação só se conhecem os fundamentos objeto do recurso (limitando, a meu
ver e com todas as vênias, indevidamente a matéria devolvida), coloco-me ao
lado do Ministro Luiz Fux26, ao afirmar que o âmbito de abrangência das
matérias devolvidas — quando há apelação ou recurso ordinário — não se cinge
às invocadas pela parte perdedora, mas sim a todos os fundamentos,
acolhidos ou não (mas manifestados durante o processo) que possam implicar
o des/acolhimento do pedido.
A propósito e por todos, cito seu brilhante voto no Supremo
Tribunal Federal (sem grifos no original):
25

Da tão citada obra de Barbosa Moreira, mais uma vez, trago à colação (op. Cit. P. 433): "Há reformatio in peius
quando o órgão ad quem, no julgamento de um recurso, profere decisão mais desfavorável ao recorrente, sob o ponto
de vista prático, do que aquela contra a qual se interpôs o recurso. A diferença para pior, entre a decisão recorrida e a
decisão no recurso, pode ser qualitativa ou quantitativa. E qualitativa a diferença quando se substitui a providência
jurisdicional por outra, de teor diverso, praticamente menos vantajosa ainda para o recorrente. ( ... ) Não há reformatio
in peius quando a decisão em grau de recurso não é praticamente mais desfavorável ao recorrente do que a decisão
impugnada. No confronto, em regra, só importa a conclusão."
Seaue o renomado autor, ilustrando exatamente com hioótese aue se identifica com a dos autos:
"Suponhamos que para o pedido se houvessem invocado dois fundamentos, e que a sentença o tivesse
julgado procedente por um só dos fundamentos; ao julgar o recurso interposto pelo réu, o órgão ad quem
confirma a decisão, acolhendo também o outro fundamento, ou apenas este: não se verifica piora na situação
prática do recorrente".
26
Em julgamento realizado no supremo Tribunal Federal e não em relação a este, em que não se manifestou
expressamente com relação ao ponto, mas concordou com o relator em suas conclusões para não conhecer o
segundo fundamento do MPE neste RO.
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( ... ) S. A apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o
conhecimento da causa ao Tribunal ad quem nos limites em que
impugnada (tantum devolutum quantum apelattum), podendo o
órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da
sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a pena
aplicada na sentença condenatória ou piorar a situação do réu.
Precedentes: HC 76.1561SP, Primeira Turma, ReI. Mm. Sepúlveda
Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, ReI. Mm. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.5271SP, Segunda
Turma, ReI. Mm. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995.
6. A doutrina acerca dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal
ad quem, assenta que "No tocante aos poderes do juízo ad quem,
restrições não existem, embora incindindo sôbre área litigiosa menor
que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda
que verse sôbre parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito
devolutivo é total ou parcial quanto à extensão, e sempre
integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo
ad quem de amplos podêres para o exame do litígio decidido em
primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr
limitada, o, princípio do tanfum devolutum quantum apelattum dá
iguais podêres ao juízo do recurso, embora para projetá-los na área
demarcada pelo pedido de reexame contido no procedimento
recursal. ( ... ) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo de
apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no
litígio penal a ser decidido, continuando jungido às questões
que foram ou podiam ter sido ventiladas no juízo a quo. Não se
deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de ser
decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de
primeiro grau focalizou na sentença recorrida. Desde que se não
extravasem as balizas demarcadas pela imputação e pela
devolução recursal, irrestrito é o poder jurisdicional do juízo
ad quem no tocante à decisão que deva proferir" (MARQUES,
José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de
Janeiro: Forense, 1965, ia ed., p. 231-234 e 270-271 - grifei). "( ... )
nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido ao
tribunal analisar todas as questões a ele relativas, não podendo
apenas desbordar para outros aspectos do processo não
abordados na irresignação ( ... ). Portanto, a alteração do
fundamento da condenação (se pugnado pela defesa
absolvição, por exemplo) em nada infringe o princípio da
reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente
a decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito
condenatório por fundamentos diversos, ou reformá-lo por
outros não declinados no recurso da acusação" (PACELLI,
Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo
Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, S. ed. rev. e
atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena.(RHC 118658, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/05/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC
02-06-2014)
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Diante de tudo que foi exposto (quanto ao efeito devolutivo),
concluo que, em sede de recurso ordinário, não há limitação cognitiva para o
Tribunal Superior Eleitoral além da que haveria para a apelação, aplicando-se
integralmente seu regramento jurídico.
Na espécie, como o recorrido revolveu a segunda causa de
pedir e em se tratando de acórdão com apenas um capítulo de mérito
(apreciação do único pedido aviado, qual seja, a incidência ou não de
inelegibilidade), deve-se reconhecer a necessidade de examinar todos os
fundamentos trazidos pelas partes relativos a este pedido único.
Por este argumento entendo deva ser apreciado - acaso se
afaste a causa de pedir relativa à alínea d, que deu procedência ao
pedido - o segundo fundamento aduzido pelo Ministério Público Eleitoral
na impugnação ao registro de candidatura, qual seja, o da alínea g.
No entanto, se repelida essa conclusão, há outras razões ligadas aos pontos 1, 2 e 3 retromencionados - para conhecer a segunda
causa de pedir do autor (ora recorrido) e que me conduzem à divergência,
também com relação a esses tópicos.
(Pontos 1 e 2) Interesse recursal do Ministério Público
Eleitoral
Inexiste interesse do Ministério Público Eleitoral em
recorrer de acórdão que lhe foi integralmente favorável, ainda que
apenas um de seus fundamentos (causas de pedir) tenha sido acolhido.
Essa premissa está pacificada no Tribunal Superior Eleitoral, conforme
recentes julgados27 e dispensa observações.
Acerca do tema, entretanto, permanecia a discussão sobre a
necessidade e a forma de o (até então) vencedor trazer à apreciação do
colegiado a causa de pedir afastada ou não examinada pelo tribunal a quo,

27

Veja-se, a propósito e por todos, trecho de recente julgado: "o eventual não acolhimento de um fundamento pela
Corte de origem suscitado pelo autor da impugnação não o toma parte vencida e não o legitima para recorrer, nos
termos do art. 499 do CPC, o que não impede, todavia, possa a questão ser arguida em contrarrazões a eventual
recurso da parte contrária" (REspe n° 205-33/SP, ReI. Mm. Dias Toifoli, DJe de 25.9.2013).
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que, também isoladamente, teria aptidão para lhe garantir êxito em sua
pretensão.
No Respe n° 96-6411RJ28 prevaleceu29 o entendimento da e.
Ministra Luciana Lóssio30. Nesse julgamento, a exemplo do que já fora
assentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça31, também ficou
estabelecieda a possibilidade de eventuais questões de direito - que não
puderam sofrer prequestionamento na instância a quo (em face da
impossibilidade de o vencedor recorrer), mas que poderiam influenciar o
pedido objeto de impugnação - serem relembradas por ocasião de
contrarrazões ao recurso interposto pelo vencido32 (ou mesmo serem

28

Decisão prolatada em 4.10.2012.

29

Ficando vencido apenas o Ministro Marco Aurélio, pois acompanharam a relatora os ministros Dias Toffoli, Nancy
Andrighi, Laurita Vaz e Carmen Lúcia.
30

De onde extraio os seguintes trechos:

"1. Dos recursos interpostos pelo MPE. pela Coligação Cabo Frio Vai Ser Diferente e por Jânio dos Santos Mendes e
outra.
Inicialmente, observo ser a jurisprudência deste Tribunal firme no sentido de que o indeferimento do registro
de candidatura apenas com base em um dos fundamentos apontados pelos impugnantes (caso dos autos),
não os legitimam a recorrer dessa decisão, haja vista a ausência de sucumbência. e "o interesse em recorrer
está[rl consubstanciado no binômio necessidade e utilidade", como afirma a eminente Ministra Cármen Lúcia, no
REspe n° 4387-80/SP, de sua relatoria, em decisão unânime desta Corte, PSESS 14.12.2010.
Ainda nesse sentido, vejamos:
Registro. Inelegibilidade. Art. 11, 1, g, da LC n°64190. Preliminares.

[.. .1
Se o Tribunal Regional Eleitoral manteve o indeferimento do registro de candidata a prefeito, carece o
partido impugnante de interesse para recorrer, dada ausência de sucumbência.
O eventual não acolhimento de um fundamento pela Corte de origem suscitado pelo autor da impugnação,
não o torna parte vencida e não o legitima para recorrer, nos termos do art. 499 do CPC, o que não impede,
todavia, de que possa a questão ser arguida em contrarrazões a eventual recurso da parte contrária.
(REspe n. 353951MG, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJE de 2.6.2009)
Desse modo, não há, na espécie, interesse recursal.
Aliás, nem se argumente no sentido de que, in casu, tais apelos poderiam ser conhecidos como recursos
especiais adesivos (art. 500 do CPC), pois a sucumbência recíproca que se exige, para tanto, "não reside na
possibilidade de modificação, pela instância superior, da decisão impugnada" (AgR-Al n° 6153/SP, rei. Mm.
Caputo Bastos, DJ de 22.8.2006).
Portanto, os recursos especiais em apreço não podem ser conhecidos, ante a ausência de sucumbência dos
recorrentes." (grifos no original e nossos)
31
Conforme precedente retrotranscrito.
32

Ainda do Respe 96-64/RJ:

"O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: O sistema não fecha; e isso implicará, caso não se admita o recurso
quanto às demais partes dispositivas, e não simples fundamentos do acórdão formalizado, vantagem que, em passo
seguinte, em sede extraordinária, poderá resultar em prejuízo manifesto. Há o interesse em recorrer do Ministério
Público, da Coligação e do cidadão Jânio dos Santos Mendes.
É como voto, com a devida vênia da Relatora.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Senhora Presidente, essas questões podem ser trazidas nas
contrarrazões apresentadas ao recurso especial. Apenas para esclarecer, esta é a minha posição.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Não percebi a ponderação feita, que talvez possa me levar a evoluir.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): As questões que poderiam ser trazidas no recurso
especial, que no caso não estou conhecendo, não suprimirão a apreciação pelo Poder Judiciário, porque elas
podem ser trazidas nas contrarrazões que esses recorrentes apresentarão ao recurso especial.
Prolatado em 04.12.2012, no Respe 96-64/RJ.
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examinadas independentemente de nova provocação, se acolhida a
posição do STJ no multicitado precedente).
Posto isso, no caso específico o que causa perplexidade é a
seguinte questão:

se se admitir

a

existência de um interesse

"condicionado", "eventual", "prospectivo" ou "em perspectiva" (para o
recurso adesivo condicionado, como propuseram os i. Ministros que me
antecederam), como não aceitar o próprio recurso ordinário da parte?
Eu realmente não consigo superar essa dúvida, até porque,
repiso, o recurso adesivo é forma de interposição e não espécie recursal.
Resumindo, em meu sentir, a questão é bem simples: se a
parte não for vencida, não há interesse33; se a outra parte recorrer,
devolverá à instância ad quem todos os fundamentos relativos à causa de
pedir e à sua defesa.
Mas se for o caso de admitir o interesse condicionado
(à eventual inversão de posições), não me afigura possível, razoável ou lógico
fazê-lo para afirmar que a parte - que havia interposto o recurso próprio,
independente -, teria que ter manejado o mesmo recurso34, só que na forma
condicionada. Ou ela tem interesse para os dois ou não tem para nenhum.
Como dito, defendo que não tem para nenhum, até porque se
uma causa de pedir (não acolhida ou não analisada na instância inferior)
integra o pedido que será examinado (tendo aptidão, em tese, para o
reconhecimento da procedência do pedido todo), deverá ser apreciada, se

'
E aqui transcrevo outra parte da tão citada obra, especificamente no tópico 175. Interesse em recorrer
adesivamente (op. Cit. P. 320-321): "o interesse em recorrer adesivamente afere-se à luz da função processual do
recurso adesivo, que é de levar à cognição do órgão ad quem matéria ainda não abrangida pelo efeito devolutivo do
recurso principal, e que portanto ficaria preclusa não ocorrendo a adesão. Se o órgão ad quem já poderia conhecer
da matéria ao julgar o primeiro recurso, em princípio deve negar-se ao recorrente adesivo o interesse em
recorrer, por falta de necessidade.
Quanto ao recurso adesivo condicionado, é incorreto, pelo que se extrai de sua obra, atribuir postura
favorável ou contrária ao mestre Barbosa Moreira, na medida em que se limita a trazer considerações que não
permitem tal juízo: "Com base nesse raciocínio é que em mais de um país, ainda que não sem resistência, se tem
admitido um recurso adesivo condicionado, isto é, interposto ad cautelam, para ser julgado unicamente no caso de
convencer-se o órgão ad quem da procedência do recurso principal. ( ... ) Entre as objeções que se têm erguido à
admissibilidade da "adesão condicionada", ressalta a que se inspira no princípio segundo o qual os atos processuais
não podem ser praticados sob condição. Todavia, os autores que mais detidamente estudam o problema concluem
que as condições incompatíveis com os atos processuais são apenas as referentes a acontecimentos externos ao
próprio processo. ( ... ) p. 329-330. (grifos nossos)
34

Pois o adesivo é forma de interposição e não espécie recursal autônoma, repito.
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matéria de direito, de qualquer forma35. Não se deve exclui-Ia de apreciação,
pois a causa deve ser analisada por inteiro.
(Ponto 3) Fungibilidade recursal
Por fim, e já chegando ao último tópico da parte analítica
processual, há outra questão: por que, diante dessa celeuma, no caso
concreto, não se aplicaria o princípio da fungibilidade?
Não vejo, com todo o respeito, respostas adequadas a tais
perguntas, que me levem a crer na impossibilidade de análise (se superado o
primeiro) dos dois fundamentos do recorrido: alíneas d e g do inciso 1 do artigo
1° da LC 64/90.
O mesmo raciocínio aplico ao Respe, quando se verificar
idêntica problemática: de o vencedor não ter tido (por ausência de interesse
recursal) possibilidade de prequestionar um ou mais fundamentos (causas de
pedir) do pedido objeto do recurso da parte contrária.
Utilizando-me das razões assentadas nos julgamentos
retrotra nsc ritos, concluo que - observadas as limitações quanto ao
reexame fático-probatório -, caberá à Corte aplicar o direito à espécie,
conhecendo as questões de direito deduzidas pelas partes relacionadas
ao pedido objeto do recurso, sobretudo quando forem repisadas em sede
de contrarrazões.
Não havérá, penso, nessas hipóteses, qualquer surpresa para
o recorrente. Isso porque não há inovação jurídica quando o recorrido revolve
causas de pedir não analisadas na instância a quo, tampouco risco de
reformatio in pejus em desfavor do recorrente.
Assim, não conheço do recurso ordinário interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, mas por força dos argumentos antes declinados,
aprecio também a causa de pedir que versa sobre o reconhecimento da
inelegibilidade disposta no ad. l,1, a, da LC 64/90.

35

Conforme a teoria dos "Capítulos de Sentença", de Cândido Rangel Dinamarco.
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II. Mérito
a) Inelegibilidade do art. 11, 1, d, da LC 64/90
Visando à exata delimitação da controvérsia sob o contexto da
inelegibilidade do art. 11, 1, d, da LC 64/90, fixo inicialmente as premissas
fáticas contidas no caso dos autos.
Na presente hipótese, é inequívoco que o recorrente Saulo
Sperotto, eleito em 2008 prefeito do Município de Caçador/SC, teve o seu
diploma desconstituído em ação de impugnação de mandato eletivo por abuso
do poder econômico, consubstanciado no fornecimento indiscriminado de
combustível a eleitores na véspera do pleito (fis. 44-93).
Ademais, da leitura do decreto condenatório, também é
possível constatar que a perda do mandato naquela oportunidade decorreu
unicamente da sua condicão de beneficiário da conduta. Dois O ilícito fora
nraticado sem o seu conhecimento Dor simoatizante de sua camoanha.
Extraio do acórdão proferido pela Corte Regional na ação de impugnação de
mandato eletivo a seguinte passagem (fls. 53, 68 e 76):
4. Postos todos esses elementos de prova, resta incontroverso
que, no dia anterior à data do pleito de 2008 (04.10.2008), Reni
Antônio Caramori promoveu a distribuição de combustível a
eleitores do Município de Caçador.
Para tanto, solicitou à gerência do posto Esplanada do Contestado
[...], localizado nas margens da Rodovia SC 302, que fossem
reservadas duas bombas tão somente para abastecer os veículos
que se encontravam naquele local, informando que se
responsabilizaria pelo pagamento da despesa.
E ... ]
7. Nesse sentido, fixa-se, desde logo, que não há prova segura a
respeito da participação direta ou indireta dos impugnados na
distribuição de combustível.
O acervo probatório colhido não autoriza afirmar — a não ser por
conjecturas e ilações — que os impugnados foram autores,
mentores ou concordes com a prática do ato.
Demonstra, em verdade, que a conduta se fundamentou no
partidarismo e na orientação política de Reni Luiz Caramori e de
outros candidatos ao cargo de vereador, sendo inviável concluir,
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com a certeza necessária, de que decorreu direta ou indiretamente
da vontade dos impugnados.
E ... 1
Todas essas circunstâncias fáticas, quando analisadas em conjunto,
permitem afirmar que a campanha dos impugnados foi beneficiada
pela utilização abusiva do poder econômico.
(sem destaques no original)
Quanto à discussão acerca do âmbito de incidência do termo
representação, destaca-se que o entendimento inicial do TSE era de que
compreendia somente a ação de investigação judicial eleitoral (art. 22 da
LC 64/90), de modo que eventual condenação em ação de impugnação de
mandato eletivo (art. 14, § 10, da CF188) não seria apta a gerar a
inelegibilidade da alínea d.
Mas ainda nas Eleições 2012, por ocasião do julgamento do
REspe 10-62/BA36, esta Corte sinalizou a mudança do anterior37
posicionamento para pleitos futuros38, notadamente levando em conta que

36

REspe 10-62/BA, Rei. Min. Nancy Andrighi, redatora designada Min. Laurita Vaz, DJe de 10.102013.

' Inicialmente, para as Eleições 2012, o Tribunal Superior Eleitoral havia firmado o entendimento de que o termo
representação compreendia somente a ação de investigação judicial eleitoral (art. 22 da LC 64/90), de modo que
eventual condenação em ação de impugnação de mandato eletivo (art. 14, § 10, da CF/88) não seria apta a gerar a
inelegibilidade da alínea d.
Cito, dentre inúmeros julgados nesse sentido, os seguintes: AgR-REspe 641-18/MG, Rei. Mm. Luciana Lóssio,
publicado em sessão em 21.11.2012 e AgR-REspe 526-58/MG, Rei. Min. Laurita Vaz, DJe de 6.3.2013.
38 confira-se, a título de esclarecimento, conforme também já destacado no voto do i. Ministro Gilmar Mendes, as
manifestações dos i. Ministros Nancy Andrighi (relatora) e Dias Toifoli no referido REspe (n.10-62/BA):

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI (relatora):

E ... 1
De fato, segundo a jurisprudência do TSE, "as hipóteses da alínea d do inciso 1 do art. 10 da LC 64/90, modificada pela
LC 135/2010, referem-se exclusivamente à representação de que trata o art. 22 da Lei das Inelegibilidades"
(RO 3128-94/MA, Rei. Mm. Hamilton Carvalhido, PSESS de 30.9.2010).
No citado precedente, o TSE concluiu que o art. 10, 1, d, da LC 64/90 não teria incidência sobre outras ações
eleitorais - ainda que igualmente baseadas no abuso de poder político e econômico - mas somente naquela
especifica ação declaratória de inelegibilidade. Ou seja, o art. 1, 1, d, da LC 64/90 somente se aplicaria nos casos
da representação eleitoral, previstos no art. 22 da LC 64/90.
[...
Ouso discordar do respeitável precedente porque a única diferença que se vislumbra entre a representação
eleitoral do art. 22 da LC 64/90, comumente denominada ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), e a ação de
impugnação de mandato eletivo (AIME) refere-se ao prazo para o ajuizamerito.
Enquanto a primeira (AIJE) visa à apuração do abuso de poder até o momento da diplomacâo, a segunda
(AIME) se destina à apuração de práticas igualmente abusivas a partir da diplomação. Nesse sentido, cito o
seguinte precedente:
( ... ]
No mais, a ação de investigação iudicial eleitoral (AIJE) e a ação de impugnação de mandato eletivo (AIME)
afiguram-se idênticas.
Sob o aspecto material - elemento que realmente importa para a configuração da inelegibilidade prevista no
art. 1, 1, d, da LC 64/90—, ambas as ações se destinam à apuração do mesmo ilícito eleitoral, qual seia, o abuso
de poder.
De todo exposto, conclui-se que não há fundamento lógico para se tratar de forma diferente o candidato
condenado por abuso de poder em sede de AIJE daquele condenado em sede de AIME, pois todos incorreram
no mesmo ilícito eleitoral.
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ambas as ações possuem idênticos rito processual (art. 22 da LC 64/90),
causa de pedir (abuso de poder) e consequência jurídica (desconstituição do
registro ou do diploma), não sendo razoável distingui-Ias para fim de incidência
da inelegibilidade da alínea d.
Assim, a partir dos fundamentos acima elencados e
interpretando teleologicamente a redação do art. 10, 1, d, da LC 64/90,
acompanho o i. relator e o e. Min. Fux no sentido de que o termo
representação

a que alude o mencionado dispositivo também

compreende a ação de impugnação de mandato eletivo para fim de
incidência dessa causa de inelegibilidade.
Superada essa questão, examino se a inelegibilidade da
alínea d abrange indistintamente todos os candidatos que tenham sido
condenados em ação de impugnação de mandato eletivo ou em ação de
investigação judicial eleitoral.
De início, registre-se que a Lei Complementar 64/90 - e, por
conseguinte, a Lei Complementar 135/2010 - resulta da norma contida no
art. 14, § 90, da Constituição Federal39, que prevê a edição de lei
complementar para a introdução de novas hipóteses de inelegibilidade
considerando-se a vida pregressa do candidato e, além disso, a
necessidade de proteção à probidade administrativa, à moralidade para o

No ponto, vale ressaltar que ambos os candidatos incidem na modalidade de ilícito de maior reprobabilidade,
sob o ponto de vista estritamente eleitoral, visto que o abuso de poder somente se perfaz mediante conduta
extremamente grave, cuja potencialidade lesiva se revela apta ao desequilíbrio do pleito.
(sem destaques no original).
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Em relação à aplicação da alínea d, as preocupações são extremamente relevantes, mas me ponho nessa
dificuldade de uma jurisprudência formada que sinaliza àqueles que querem ser candidatos a possibilidade de
disputarem o pleito. Isso implica, muitas vezes, renúncias de cargos públicos, de secretarias, de órgãos, todos
elencados na Lei Complementar n° 64/90, para se arriscarem a disputar o pleito.
Para efetivar essas renúncias, evidentemente, o cidadão avalia a jurisprudência da corte eleitoral sobre a possibilidade
ou não de disputar o cargo. Por isso afirmo - já sinalizando àqueles que vierem a se arriscar no ano que vem à
eleição - que a partir do ano que vem, sinto-me absolutamente liberado a aplicar o entendimento da Ministra
Nancy Andriqhi e entender que a condenacão em AIME também pode ser obieto da alínea d da Lei
Complementar n° 64/90.
(sem destaques no original).
39

Art. 14. [omissis]

[ ...1
§ 90 Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
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exercício do mandato e à normalidade e legitimidade das eleições contra
a influência do poder econômico ou político na administração pública.
Em outras palavras, o § 90 do art. 14 da Constituição e a
respectiva legislação complementar objetivam retirar do processo democrático
de votação somente os candidatos que, de alguma forma, em sua vida
pregressa, tenham atentado contra ao menos um dos três pilares acima
elencados.
No caso em apreço, uma rápida leitura do art. l, 1, d, da
LC 64/90, sem a observância desse aspecto, a meu ver fundamental, permitiria
concluir que a condenação de Saulo Sperotto relativa às Eleições 2008 o
impossibilitaria de disputar as Eleições 2014, pois, em princípio, todos os
requisitos da inelegibilidade estariam configurados - a saber, a procedência do
pedido em ação de impugnação de mandato eletivo pela prática de abuso de
poder econômico.
Porém, rememorando-se a hipótese sob julgamento, o que se
tem? Saulo Sperotto foi condenado na condição de mero beneficiário, isto é,
restou expressamente reconhecido no acórdão condenatório que ele !i2
idealizou, não praticou e não anuiu, direta ou indiretamente, com a
conduta que ensejou a desconstituição do seu mandato de prefeito.
Diante desse cenário, questiona-se: é possível afirmar que o
recorrente, pessoalmente, apenas como beneficiário da conduta ilícita,
violou a probidade administrativa, comprometeu a moralidade para o
exercício de mandato futuro ou afetou a normalidade e a legitimidade do
pleito, de forma a incidir na inelegibilidade da alínea d?
A meu ver, a resposta é negativa, e, por conseguinte, a
condenação do recorrente não gera inelegibilidade para as eleições vindouras
(incluindo a presente), sob pena de se conferir aos arts. 14, § 90, da
Constituição Federal e l, 1, d, da LC 64/90 alcance maior do que o pretendido
em tais dispositivos.
Ademais, dois outros aspectos me levam a acompanhar o
i. Ministro Gilmar Mendes.
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Em primeiro lugar, há de se lembrar a regra de hermenêutica
jurídica de que as normas que encerrem exceção ou mitigação de direitos - a
exemplo das causas de inelegibilidade - devem ser interpretadas
restritivamente, conforme já decidido em inúmeras ocasiões pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Nesse sentido: RO 981-50/RS, de minha relatoria, publicado
em sessão em 30.9.2014 e REspe 247-90/SP, ReI. Min. Gilmar Mendes, DJde
29.4.2005.
Ademais, é necessário observar que

as causas de

inelegibilidade possuem natureza personalissima, o que se evidencia tanto
na legislação como na jurisprudência.
Sob o ponto de vista legal, o art. 18 da LC 64/90 dispõe
expressamente que "a declaração de inelegibilidade do candidato à
Presidência da República, Governador de Estado e do Distrito Federal e
Prefeito Municipal não atingirá o candidato a Vice-Presidente, Vice-Governador
ou Vice-Prefeito, assim como a destes não atingirá aqueles".
Por sua vez, o inciso XIV do art. 22 da LC 64/90, ao cuidar
das sanções cabíveis na hipótese da procedência da ação de
investigação judicial eleitoral, também estabelece que a inelegibilidade
incidirá somente em relação àqueles que contribuíram para a prática do
ato, aí incluído o candidato, conforme se verifica de sua redação:
[redação dada pela LC 135/2010]
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou
Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura
de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou
abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social,
em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o
seguinte rito:

E ... ]
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a
proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do
representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato
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diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de
comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério
Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o
caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que
a espécie comportar; [ ... ]
(sem destaque no original)
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Tribunal Superior
Eleitoral em inúmeros casos. Veja-se, por todos:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2012.
VICE-PREFEITO
PREFEITO.
INELEGI BI LI DADE
DO
RECONHECIDA SOMENTE APÓS A DIPLOMAÇÃO. PRINCIPIO
DA INDIVISIBILIDADE DA CHAPA MAJORITÁRIA.
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA
ORDEM.
3. Em face da peculiaridade do caso dos autos, há de ser
afastada a incidência do princípio da indivisibilidade da chapa
majoritária para prevalecer o princípio da segurança jurídica,
o registro do vice-prefeito foi indeferido somente após a data da
diplomação e em julgamento que modificou jurisprudência que lhe
era totalmente favorável, havendo expectativa real e plausível de que
a sua candidatura seria mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral;
as causas de inelegibilidade possuem natureza
personalíssima (art. 18 da LC 64/90); c) inexiste relação de
subordinação entre o titular da chapa e o respectivo vice. [ ... ]
(RMS 503-67/RJ, de minha relatoria, DJe de 5.3.2014) (sem
destaque no original)
RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES
2012. CONDENAÇÃO ELEITORAL. CASSAÇÃO REFLEXA DE
MANDATO DE VICE-PREFEITO EM DECORRÊNCIA DA
CASSAÇÃO DO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALíNEA J DO INCISO 1 DO ART. 10
DA LC N° 64/90.
1. Não incide a inelegibilidade da alínea j do inciso 1 do
art. 11 da LC n° 64/90 se o candidato teve cassado o seu
mandato de vice-prefeito apenas por força da indivisibilidade da
chapa, tendo o arresto condenatório consignado expressamente
que ele não teve participação nos fatos apurados nos processos
que deram origem à condenação eleitoral. Precedente.
(REspe 334-21/MG, ReI. Mm. Dias Toifoli, publicado em sessão em
23.10.2012) (sem destaque no original).
Do sistema normativo supracitado não desponta outra
conclusão que não a impossibilidade de aplicar inelegibilidade (futura) a
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candidato que não participou do ato ilícito que, por ter afetado a legitimidade
do pleito (por abuso de poder político ou econômico), o afastou do mandato.
O paradoxo que se coloca na hipótese - de o candidato,
beneficiário da conduta ilícita, condenado em ação de impugnação de mandato
eletivo ou em ação de investigação judicial eleitoral e proibido de exercer o
mandato para o qual foi eleito, poder, ao mesmo tempo, estar elegível pela
alínea d para as eleições futuras - é apenas aparente.
É que os objetos dessas ações são diversos. E isso justifica a
possibilidade de em uma delas poder ser responsabilizado quem não
contribuiu, de nenhuma forma, para o ato ilícito40; enquanto noutra a
responsabilização, a exemplo do que ocorre no sistema penal, só poder
ocorrer quando comprovada a participação consciente no ilícito.
Com efeito, na condenação em uma dessas ações relativas a
pleitos anteriores, é irrelevante para a cassação do diploma o fato de o
candidato ter sido o autor ou o beneficiário do ato ilícito, pois a lisura e a
legitimidade da eleição para a qual concorreu, de uma forma ou de outra,
vieram a ser comprometidas, o que impede o exercício do cargo.
Em outros termos, ainda que para aquela eleição o candidato
não tenha praticado direta ou indiretamente qualquer ilícito, o simples benefício
por ele auferido afigura-se suficiente para macular toda a normalidade desde
referido pleito.
Todavia, para eleições futuras, a distinção entre autor e
beneficiário adquire relevância para fim de deferimento do registro de
candidatura: enquanto o reconhecimento da autoria de ilícito em eleição
anterior atenta pessoal e diretamente contra a probidade administrativa, a
moralidade para o exercício do mandato ou a normalidade e a
legitimidade do pleito, o mesmo não se pode dizer de quem apenas
aufere benefício com a conduta ilícita praticada por terceiro.

40

Importando, tão somente, se um dos bens juridicos tutelados pela norma, no caso a constituição (art. 14) foi
atingido de forma relevante.
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Não se trata, aqui, do reiulqamento da ação eleitoral na
qual o candidato teve seu diploma cassado por abuso de poder, mas
somente da aferição dos requisitos da inelegibilidade do art. 111 , 1, d, da
LC 64/90 no contexto do comando normativo do art. 14, § 90, da Constituição
Federal, tal como já procede esta Corte, por exemplo, no exame das
inelegibilidades das alíneas g (rejeição de contas públicas) e 1 (suspensão dos
direitos políticos por ato de improbidade administrativa)41.
Diante de todas essas considerações, concluo meu voto nesta
parte, com as mais respeitosas vênias dos pares que entenderem em sentido
contrário, no sentido de que a cassação do registro ou do diploma em
ação de impugnação de mandato eletivo ou em ação de investigação
judicial eleitoral,, nas hipóteses em que condenado o candidato
reconhecida e exclusivamente42 na qualidade de beneficiário, não gera
para ele a inelegibilidade de que trata o art. 10 , 1, d, da LC 64/90.
Afastada a causa de pedir (inelegibilidade) baseada na alínea
"d" do inciso 1 do artigo 10 da LC 64/90, passo a analisar a segunda causa,
apontada pelo Ministério Público Eleitoral, consistente na alegada incidência
da alínea "g" do mesmo dispositivo.
b. Inelegibilidade do art. 10, 1, q, da LC 64/90
Na hipótese, Saulo Sperotto, então prefeito do Município de
Caçador/SC, teve contas públicas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina na "Tomada de Contas Especial - Auditoria ordinária
in loco em obras de ampliação do EBM Alto Bonito e na Operação do Aterro
Sanitário - Exercícios 2004 e 2005" (fi. 129).
Subsumindo este fato à alínea "g", inc. 1, art. 10, da LC 64/90,
sustentou o Parquet a impossibilidade de deferimento de registro de
candidatura a Saulo Sperotto.

41

A título exemplificativo, o AgR-REspe 482-80/AC, ReI. Mm. Laurita Vaz, publicado em sessão em 17.12.201 2: "Uma
vez rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral não só pode como deve proceder ao enquadramento jurídico das
irregularidades como sanáveis ou insanáveis, para fins de incidência da inelegibilidade do art. l', inciso 1, alínea g, da
Lei Complementar n° 64/90. Entretanto, não lhe compete aferir o acerto ou desacerto da decisão emanada pela Corte
de Contas".
42

Como ocorre na espécie, em que a moldura fática do acórdão combatido expressamente reconhece tal fato
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Analisando este fundamento, a Corte Regional afastou a
referida inelegibilidade ao argumento de que "o órgão competente para
julgar as contas do chefe do Executivo municipal é a Câmara Municipal,
sejam as contas de gestão, sejam as decorrentes de atividades de
ordenador de despesas" (fI. 314).
Entretanto, o acórdão recorrido merece reforma. No caso, a
competência para iulqamento das contas em exame pertence ao Tribunal de
Contas de Estado de Santa Catarina, sobretudo porque apreciou atuação do
então prefeito do Município de Caçador/SC na qualidade de ordenador de
despesas. Nesse sentido, cito a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO
ORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE. ALÍNEA G. REJEIÇÃO DE
CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS. PREFEITO. ORDENADOR DE
DESPESAS. CARACTERIZAÇÃO. 1. As alterações das hipóteses de
inelegibilidades introduzidas pela Lei Complementar 135, de 2010,
foram consideradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI 4.578 e das ADCs 29 e 30, em decisões
definitivas de mérito que produzem eficácia contra todos e efeito
vinculante, nos termos do art. 102, § 20, da Constituição da
República.
Nos feitos de registro de candidatura para o pleito de 2014, a
inelegibilidade prevista na alínea g do inciso 1 do art. 10 da
LC 64, de 1990, pode ser examinada a partir de decisão
irrecorrível dos tribunais de contas que rejeitam as contas do
prefeito que age como ordenador de despesas.
Entendimento, adotado por maioria, em razão do efeito
vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal e da
ressalva final da alínea g do art. 10, 1, da LC 64/90, que
reconhece a aplicação do "disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem
exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição".
Vencida neste ponto, a corrente minoritária, que entendia que
a competência para julgamento das contas do prefeito é sempre
da Câmara de Vereadores.
As falhas apontadas pelo Tribunal de Contas, no caso, não são
suficientes para caracterização da inelegibilidade, pois não podem
ser enquadradas como ato doloso de improbidade. No caso, não
houve sequer condenação à devolução de recursos ao erário ou
menção a efetivo prejuízo financeiro da Administração. Recurso
provido, neste ponto, por unanimidade.
Recurso ordinário provido para deferir o registro da candidatura.
(RO 40137, ReI. Mm. Henrique Neves, PSESS de 27.8.2014 - sem
grifo no original)
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Na espécie, é certo que a Tomada de Contas Especial
TCE 06/00341143 apreciou ato concreto de ordenador de despesas, na
pessoa do então prefeito do Município de Caçador/SC, relativo às "obras de
ampliação da Escola Básica Municipal de Alto Bonito e na Operação do Aterro
Sanitário, com abrangência aos exercícios de 2004 e 2005" (fI. 185). Ou seja,
não se cuida da prestação de contas globais (contas de governo) devidas pelo
exercício da função política e apreciadas somente ao final de cada exercício
financeiro. Ao contrário, cuida-se de prestação de contas específica (contas de
gestão) relacionadas à função de administrador público municipal,
oportunidade em que são fiscalizados aspectos técnicos da regular aplicação
de recursos púbicos, cuja competência recai sobre os Tribunais de Contas, a
teor do art. 71, II, da CF/88.
A distinção entre contas de gestão e contas de governo, e o
respectivo tratamento constitucional acerca do órgão competente para sua
apreciação, encontra-se bem elucidada pelo voto proferido pelo e. Min. Luiz
Fux no julgamento do AgR-RO 52802/BA, PSESS de 23.10.2014:
Com efeito, a disciplina normativa concernente à atividade
fiscalizatória exercida pelos Tribunais de Contas foi estabelecida
ratione muneris no texto constitucional de 1988, ex vi do art. 71, 1 e
II. Cuidou o constituinte de fixar um regime dual alicerçado nos
seguintes pilares: no primeiro, tem-se a fiscalização das contas
políticas ou de governo, em que a Corte de Contas examina a
atuação da autoridade máxima de cada Poder, e, no segundo, há a
fiscalização das contas de gestão, em que a Corte de Contas
examina os atos dos ordenadores de despesas das diversas
unidades administrativas.
No primeiro caso, o fundamento constitucional encontra-se
no inciso 1 do art. 71. Aqui, a competência do Tribunal de Contas
cinge-se à elaboração de parecer prévio opinativo sobre aspectos
gerais relacionados à execução dos orçamentos, especialmente
aqueles definidos pela LRF. Trata-se de fiscalização anual do Chefe
do Poder Executivo, em que a decisão final acerca da aprovação ou
rejeição das contas fica a cargo do respectivo Poder Legislativo.
Na segunda hipótese, a atuação da Corte de Contas busca assento
constitucional no inciso II do art. 71. Tal preceito permite o
julgamento das contas dos gestores e administradores de verbas
públicas, conceito que deve ser compreendido, nas lições de Régis
Fernandes de Oliveira (Curso de Direito Financeiro. 3a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 564), em seu sentido
mais elástico, notadamente em virtude do princípio republicano.
Cuida-se de competência para examinar lesões ao erário
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decorrentes de ato de gestão, isoladamente considerados, em que
se atribui à própria Corte de Contas a decisão definitiva.
Uma vez fixada a competência do Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina para o julgamento das contas públicas em exame, e
considerando que o TRE/SC não apreciou os demais elementos
conformadores da inelegibilidade do art. l, 1, g, da LC 64/90, voto pelo
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, acertada a premissa de
competência, prossiga na análise do caso, sob pena de supressão de
instância, conforme assentado em recentes precedentes do TSE43.

43

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS.
Nos termos do art. 36, § 7, do RITSE, pode o relator dar provimento, monocraticamente, a recurso que esteja em
consonância com a jurisprudência dominante desta Corte Superior (AgR-REspe n° 98-12, rei. Min. Laurita Vaz,
PSESS em 18.12.2012).
Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, para a incidência da alínea g do inciso 1 do art. 10 da Lei
Complementar n° 64/90, é irrelevante a natureza do procedimento por meio do qual as irregularidades foram
apuradas, bastando que o órgão competente tenha reconhecido se tratar de vício insanável que configure, em
tese, ato doloso de improbidade administrativa, mediante decisão irrecorrível que não tenha sido suspensa
por decisão judicial.
Afastado o fundamento do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral ausência de decisão do órgão competente
no processo cabível, deve ser determinado o retorno dos autos àquela instância para a análise dos demais
requisitos exigidos para a caracterização da inelegibilidade. Precedentes: AgR-REspe no 29.540,
rei. Mm. Fernando Gonçalves, red. para acórdão Mm. Arnaldo Versiani, PSESS em 16.12.2008; AgR-REspe no 33.048,
rei. Mm. Joaquim Barbosa, PSESS em 16.12.2008.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n° 29595, Acórdão de 22.10.2014, Relator(a) Mm. HENRIQUE
NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 213, Data 12.11.2014, Página 46-47)
ELEIÇÕES 2012. RECURSOS ESPECIAIS. PARTES NÃO SUCUMBENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. CONTAS
REJEITADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO. ÓRGÂO COMPETENTE. DECISÃO
JUDICIAL SUSPENDENDO OS EFEITOS DO PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS. CAUSA INSUFICIENTE
PARA AFASTAR A INELEGIBILIDADE. OMISSÃO NA ANÁLISE DOS VÍCIOS QUE ENSEJARAM A REJEIÇÃO DAS
CONTAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE E AQUELES RELATIVOS A CONVÊNIO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL.
Não se conhece de recurso interposto pela parte não sucumbente. Eventuais insurgências devem ser arguidas em
sede de contrarrazões.
Sendo da competência da Câmara Municipal o julgamento das contas de prefeito relativas a exercício financeiro, a
concessão de provimento judicial suspendendo os efeitos do parecer da Corte de Contas não tem o condão de afastar
a inelegibilidade, ao contrário do que entendeu a Corte Regional.
Não tendo o Tribunal a quo se manifestado a respeito dos vícios que ensejaram a rejeição de contas pela
Câmara Municipal e também sobre a desaprovação de contas de convênio, é necessário que os autos
retornem para que haja pronunciamento sobre as matérias.
Recursos especiais das Coligações não conhecidos, ante a falta de sucumbência.
Recurso especial do candidato parcialmente provido para, reconhecendo a violação ao art. 275 do Código Eleitoral,
determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional para que se manifeste sobre as questões omissas e essenciais
ao deslinde da controvérsia.
(Recurso Especial Eleitoral n° 20161, Acórdão de 29.10.2013, Relator(a) Mm. MARCO AURÉLIO MENDES DE
FARIAS MELLO, Relator(a) designado(a) Mm. JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 242, Data 1911212013, Página 81)
Eleições 2012. Candidato a prefeito. Inelegibilidade. Rejeição de contas.
Na linha da jurisprudência majoritária deste Tribunal, os embargos de declaração opostos contra decisão
monocrática devem ser recebidos como agravo regimental.
Para a incidência da alínea g do inciso 1 do art. 10 da Lei Complementar n° 64/90, não importa a natureza do
procedimento por meio do qual as irregularidades foram apuradas, sendo necessário tão somente que o órgão
competente tenha reconhecido se tratar de vício insanável que configura em tese ato doloso de improbidade
administrativa, por meio de decisão irrecorrível que não tenha sido suspensa por decisão judicial.
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III - Conclusão
Preliminarmente, acompanho o i. relator para conhecer o
recurso ordinário de Saulo Sperotto e para não conhecer do recurso ordinário
do Ministério Público Eleitoral, por falta de interesse.
Divirjo do i. relator, no entanto, quanto à possibilidade de
conhecimento do segundo fundamento44 deduzido pelo Ministério Público
Eleitoral (como causa de pedir) no recurso não conhecido, por diversas
razões:
com relação à extensão do efeito devolutivo (ou translativo)
do recurso ordinário proposto pelo recorrente, por entender
que ele engloba as duas causas de pedir que compõem o
pedido: inelegibilidade com base na aliena "d" (1) e na alíena
"g" (2) do incido 1 do artigo 10 da LC 64/90;
com relação à desnecessidade de provocação, porque em
minha ótica, trata-se de caso clássico de aplicação da "teoria
dos capítulos de sentença", em que a instância revisora - em
se tratando de fundamentos unicamente de direito (e que não
implicam revolvimento fático-probatório) - deve conhecer e
julgar a causa por inteiro;
por fim, pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
na medida em que - se aceita a tese de que o vencedor teria
ônus de recorrer neste caso - o Parquet desicumbiu-se desse
ônus, pois aviou recurso ordinário autômomo para atacar a

Precedentes: AgR-RO n° 4522-98/PB, rei. Min. Hamilton Carvalhido, PSESS em 16.12.2010; ED-REspe n° 106-50,
Acórdão n° 12960 de 10.10.1992, rei. Min. Sepúlveda Pertence, PSESS em 11.10.1992.
Em face dessa orientação, consubstanciam decisão apta a enseiar a inelegibilidade por releição de contas os
acórdãos do Tribunal de Contas da União em sede de representações para apuração de irregularidades em licitação
por convênio celebrado, nas quais o candidato foi condenado a ressarcir dano causado ao Erário.
Afastado o fundamento do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral - a ausência de decisão irrecorrível do
órgão competente -, deve ser determinado o retorno dos autos àquela instância, para que a Corte de origem
prossiga na análise dos demais requisitos exigidos para a caracterização da inelegibilidade. Precedentes:
A9R-REspe n° 29.540/SP, rei. Mm. Fernando Gonçalves, redator para acórdão Mm. Arnaldo Versiani, PSESS em
16.12.2008, grifo nosso; AgR-REspe n° 33.048/PB, rei. Mm. Joaquim Barbosa, PSESS em 16.12.2008.
S. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral n° 10378, Acórdão de 25.4.2013, Relator(a) Mm. HENRIQUE
NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 102, Data 3.6.2013, Página 73)
" A segunda causa de pedir do MPE é a apontada inelegibilidade do candidato por incursão na alínea "g" do inciso 1
do artigo 10 da LC 64/90.
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segunda causa de pedir que não viu acolhida na instância
a quo. O fato de se ter entendido que o recurso adequado seria
o adesivo condicionado comporta discussão e é bastante
controvertido, inclusive neste Tribunal, a demonstrar a
possibilidade e a oportunidade de se aplicar tal princípio.
No mérito, acolho a tese do recorrente Saulo Sperotto quanto à
não incidência da inelegibilidade prevista na alínea "d", inc. 1, art. 11 da
LC 64/90, para fins de registro de candidatura em face de condenação contra
ele proferida na condição de beneficiário em AIME.
Por fim, acerca da pretensão .do Ministério Público Eleitoral, de
declaração da inelegibilidade do recorrente também pela alínea "g", inc. 1,
art. 10 da LC 64/90, reconheço a inviabilidade momentânea de sua análise pelo
TSE. É necessária, na esteira dos recentes precedentes deste Tribunal, a
remessa ao Tribunal Regional Eleitoral, sob pena de supressão de instância,
para manifestação. Somente após, devem os autos retornar ao TSE.
É como voto.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Então, o
eminente Ministro João Otávio de Noronha, no que diz respeito ao recurso de
Saulo Sperotto, abre um terceiro voto, no qual entende necessário uma
reanálise pela alínea g da Lei Complementar n° 64/90, devolvendo a matéria
a0TRE.
Quanto à alínea d, Vossa Excelência acompanhou o Ministro
Gilmar Mendes, e o Ministro Luiz Fux, desde logo, mantém o acórdão regional.
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VOTO (reajuste)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator): Senhor
Presidente, naquele caso de Mato Grosso, que hoje reapreciamos, já
determinamos nesse sentido.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Vossa Excelência,
então, reajustaria também neste caso?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator): Eu,,'-reajustaria neste ponto.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Então,
Vossa Excelência retifica o voto para, neste ponto, conhecer da alínea g,
determinando o retorno.
Quanto à alínea d, o Ministro Gilmar Mendes e o Ministro João
Otávio de Noronha entendem que o recorrente não pode ser sancionado,
porque foi apenas beneficiário, não foi o causador, embora condenado esteja
no caso.
O Ministro Luiz Fux entende que, mesmo o recorrente não
tendo participado do ato, o fato de ele estar condenado já gera a
inelegibilidade da alínea d.

VOTO (vencido)

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Senhor Presidente, eu peço vênia ao eminente relator para
acompanhar o voto divergente do Ministro Luiz Fux, no entendimento da alínea
d, tal como feito por ele.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Mantendo
a alínea d, não é necessário retornar ao tribunal regional para ser analisada a
alínea g.
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0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, neste caso, como Vossa Excelência afirmou, existem
vários temas importantes a serem definidos, como a questão da inelegibilidade
da alínea d, que alcança a AIME, que já foi posto em 2012, é pacífico.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Parece
que já há quatro votos, e eu já adiantei, na ocasião do julgamento de prefeitos,
que fiquei vencido que...
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Em
2012, ambos adiantamos que em 2014 seria este o entendimento, não há
sequer surpresa para as partes.
Fiquei na dúvida sobre a questão do reajuste do voto. Porque
eu compreendi a não admissão do recurso do Ministério Público.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Não, não
se está.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Não se
- está?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Não se
está admitindo o recurso, o Ministério Público não sucumbiu.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Mas
está se conhecendo da matéria pela devolução?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Até
porque esse ponto pacificamos em julgamento mais recente.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator):
Pacificamos naquela discussão referente ao recurso adesivo ou se bastavam
as contrarrazões.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Como
eu não me manifestei antes, e para ser fiel ao que eu já votei anteriormente, eu
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peço vênia para, se for o caso, ficar vencido nesse ponto. Porque entendo que
há sim interesse recursal.
Entendo que a ação de impugnação de registro de candidatura
tem natureza declaratória. Então, em tese, duas ou três pessoas podem entrar
com diferentes ações de impugnação, cada uma por uma alínea da Lei
Complementar n° 64/90, e o juiz terá que decidir essas impugnações.
Caso a parte utilize duas impugnações, no caso, as alíneas d e
g, ambas devem ser examinadas. E acolhido o recurso em relação à alínea d,
como efetivamente foi no presente caso, o TRE não deixou de examinar a
alínea g porque já havia acolhido a alínea d, houve a rejeição expressa da
alínea g. Entendo que nesse sentido, até pelos fundamentos...
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Mas não
pelo aspecto material da condenação, e sim pelo aspecto formal da
competência da câmara municipal.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Mas
houve pronunciamento sobre o afastamento da impugnação. Até pelos
fundamentos do belo voto do Ministro João Otávio de Noronha de que a
sentença é feita em capítulos.
Então, entendo que se a parte requereu a declaração de duas
inelegibilidades e obteve apenas uma, ela tem sim interesse de recorrer para
que a outra também possa ser analisada.
Então eu conheço do recurso do Ministério Público.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Vencedor recorrendo?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: No
ponto específico da alínea g, o Ministério Público não foi vencedor.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Isso é
sucumbência de fundamentos, Ministro Henrique Neves da Silva. O art. 515 do
CPC resolve. Para evitar o recurso é que existe a regra do art. 515, senão não
precisava daquela regra.
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O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Com a
devida vênia, é até melhor para a parte que haja o recurso para que ela possa
exercer o contraditório em contrarrazões e impugnar as razões pelas quais se
pede o acréscimo de mais uma inelegibilidade.
A ação de impugnação de registro de candidatura não gera a
inelegibilidade, apenas se reconhece a existência da inelegibilidade nela. É
uma ação declaratória. É um entendimento do Ministro Marco Aurélio, e eu
secundei neste Tribunal várias vezes, apenas como a matéria voltou a
discussão, mantenho-me fiel. Conheço e dou provimento ao recurso do
Ministério Público.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Mas
chega ao mesmo resultado. Isso é o que importa.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Quanto à inelegibilidade da alínea d, a divergência está apenas em saber se a
condenação é pela prática de um ato ou como beneficiário.
Já me manifestei nesta Corte que, inclusive em análise da
alínea p, inseridos termos vagos na lei, postos apenas a condenação, é
necessário verificar a matriz constitucional de como interfere ou não no pleito.
Essa interferência, com a devida vênia, tanto faz ter sido o
autor ou ter sido beneficiário. O importante é que houve uma caracterização de
fraude, corrupção ou as hipóteses previstas no art. 14, § 10 da Constituição
Federal.
Por essas razões, peço vênia para acompanhar a divergência.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Quer
dizer, o cidadão é beneficiário, não participou, nem sabia do que estava sendo
feito. Um correligionário faz uma série de doação de camisetas à revelia do
candidato e, no final das contas, ele é beneficiado, mas não concordou, não
anuiu e vai responderl Está impedido para o futuro, mesmo não tendo
participado, mesmo não tendo manifestado a intenção, ele será punido! É uma
responsabilidade objetiva.
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O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Considero que pode ser até modificada a redação, mas como discorre quanto
à condenação, e a condenação, nesse caso, é porque se caracterizou abuso,
corrupção ou fraude.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: As
regras de hermenêuticas existem para que evitemos decisões que não
cheguem a uma conclusão razoável.
O SENHOR MINISTRO DIA TOFFOLI (presidente): O Ministro
Luiz Fux entende que, estando condenado, não há como se fazer a distinção
que o relator e o Ministro João Otávio de Noronha fizeram.
Então, Vossa Excelência acompanha a divergência?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Acompanho a divergência do Ministro Luiz Fux.
O SENHOR MINISTRO DIA TOFFOLI (presidente): Com isso,
então, a questão da alínea g fica prejudicada no voto de Vossa Excelência.

VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, no tocante ao recurso ordinário interposto por Saulo Sperotto,
observo, na linha dos fundamentos adotados pelo eminente relator, que esta
Corte Superior já havia sinalizado, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n° 10-621BA, a necessidade de se alterar o posicionamento até então
fixado de que a procedência da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(AIME) não atrai a inelegibilidade da alínea d do inciso 1 do artigo 10 da Lei
Complementar n° 64/90, já que o art. 22 do mesmo diploma legal faz remissão
à condenação em representação, assim entendida a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE).
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Naquela ocasião, mantive-me fiel aos precedentes que se
formaram para o pleito de 2012, sobretudo porque fui relatora do AgR-REspe
n° 641-18/MG, julgado na sessão de 21.11.2012, cuja ementa é a seguinte:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. VEREADOR.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. AIME. INELEGIBILIDADE. ART. 1°, 1, d, LC N° 64/90.
DESPROVIMENTO.
Segundo entendimento consolidado desta Corte, a condenação
por abuso de poder deve ser reconhecida pela Justiça Eleitoral
por meio da representação de que trata o artigo 22 da
LC n° 64/90, qual seja, ação de investigação judicial eleitoral, e
não ação de impugnação de mandato eletivo.
O agravado foi condenado por abuso do poder econômico em
ação de impugnação de mandato eletivo, o que afasta a
inelegibilidade do art. 10, 1, d, da LC n° 64/90.
Agravo regimental que se nega provimento.
Aliás, tal entendimento também foi aplicado às eleições de
2010 (RO n° 3128-94/MA, ReI. Min. Hamilton Carvalhido, PSESS de
30.9.2010).
De forma a não trazer surpresa ao jurisdicionado, ou seja, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica, foi o que restou decidido.
Contudo, na espécie, estamos a tratar de registro de
candidatura afeto às eleições de 2014, de modo que me sinto confortável para
evoluir.
E o faço por entender que tanto a AIJE quanto a AIME têm por
escopo apurar eventual prática de abuso de poder, com o primordial objetivo
de garantir a probidade, a moralidade e a lisura das eleições.
A única diferença entre elas reside no prazo para o seu
ajuizamento (se antes ou depois da diplomação). Todavia, esta distinção não
configura óbice a que se reconheça a incidência do art. 1, 1, d, da LC no 64/90.
In casu, porém, como bem pontuou o Ministro Gilmar Mendes,
o recorrente Saulo Sperotto foi mero beneficiário do ilícito, não tendo ele
próprio praticado a conduta tida por abusiva ou com ela anuído de qualquer
forma.
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Logo, não obstante o benefício seja suficiente à cassação do
registro ou do diploma, não o é para o reconhecimento de inelegibilidade,
razão pela qual não pode o registro de candidatura ser indeferido por este
fundamento.
Em relação ao recurso do Ministério Público Eleitoral
(impugnante), dele não conheço. Afinal, tendo o registro de candidatura sido
indeferido pela Corte a quo, não importando se por um ou mais fundamentos,
não há que se falar em sucumbência que viabilize o manejo do apelo extremo,
até porque ausente o binômio necessidade/utilidade na provocação da
instância superior.
Se a parte sucumbente interpuser recurso para o Tribunal
ad quem, tal como ocorreu no caso, poderá a parte adversa, nas
contrarrazões, provocar a discussão de toda a matéria trazida na impugnação
ao registro.
Assim já se manifestou o Tribunal Superior Eleitoral:
Indeferido o registro de candidatura por um dos fundamentos da
impugnação, os demais que não tenham sido examinados ou
tenham sido rejeitados podem ser reiterados nas contrarrazões do
impugnante, devolvendo a matéria à análise da instância recursal.
(AgR-RO n. 2604-09/RJ, ReI. Mm. Henrique Neves da Silva, julgado
na sessão de 23.4.2015, acórdão pendente de publicação no DJe)
Aliás, essa questão já havia sido por mim trazida à análise
desta Corte no julgamento do REspe n. 96-64/RJ, apreciado na sessão de
4.10.2012, oportunidade na qual assim me posicionei durante os debates
realizados:
As questões que poderiam ser trazidas no recurso especial, que no
caso não estou conhecendo, não suprimirão a apreciação pelo Poder
Judiciário, porque elas podem ser trazidas nas contrarrazões que
esses recorrentes apresentarão ao recurso especial.
Desse modo, embora não conhecendo do recurso do Parquet,
entendo que a matéria atinente à inelegibilidade do art. l, 1, g, da LC n° 64/90
foi regularmente devolvida a este Tribunal Superior nas contrarrazões ao
apelo.
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E, justamente por assim entender, passo ao seu exame.
Conforme acabou de pontuar o Ministro João Otávio de
Noronha, em alentado voto-vista, "na hipótese, Saulo Sperotto, então prefeito
do Município de Caçador/SC, teve contas públicas rejeitadas pelo Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina na 'Tomada de Contas Especial Auditoria ordinária in loco em obras de ampliação do EBM Alto Bonito e na
Operação do Aterro Sanitário - Exercícios 2004 e 2005' (fi. 129)".
No exame do recurso eleitoral, concluiu o Tribunal a quo,
quanto a este ponto, que não caberia reconhecer, na espécie, a incidência da
inelegibilidade prevista na alínea g do inciso 1 do artigo 10 da Lei
Complementar n° 64/90, tendo em vista que "o órgão competente para julgar
as contas do chefe do Executivo municipal é a Câmara Municipal, sejam as
contas de gestão, sejam as decorrentes de atividades de ordenador de
despesas" (fI. 314).
Tal posicionamento, contudo, não merece prevalecer. Isso
porque a jurisprudência dominante no Tribunal Superior Eleitoral é no sentido
de que, "nos feitos de registro de candidatura para o pleito de 2014, a
inelegibilidade prevista na alínea g do inciso 1 do art. 10 da LC n° 64, de 1990,
pode ser examinada a partir de decisão irrecorrível dos tribunais de contas que
rejeitam as contas do prefeito que age como ordenador de despesas"
(RO n. 401-37/CE, ReI. Mm. Henrique Neves da Silva, PSESS de 27.8.2014).
Assim, por não se cuidar de contas de gestão, mas, sim, de
ordenador de despesas, nas quais se aprecia a correção técnica no emprego
dos recursos públicos atinentes à função de administrador, caberia à Corte
a quo verificar a presença ou não dos requisitos da inelegibilidade em tela.
Por essa razão, os autos devem retornar ao TRE/SC, para que
este proceda ao exame da incidência do art. l, 1, g, da LC n. 64/90.
Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário do MPE.
Porém, em face das contrarrazões por ele apresentadas, conheço da matéria
relativa à arguição da inelegibilidade do art. l, 1, g, da LC n. 64/90,
determinando o retorno dos autos ao TRE/SC, para regular manifestação no
que concerne à presença dos demais requisitos. Quanto ao apelo de Saulo
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Sperofto, a ele dou parcial provimento, exclusivamente para afastar a
inelegibilidade descrita na alínea d do inciso 1 do artigo 11 da Lei
Complementar n. 64/90.
É como voto.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Senhores
Ministros, verifico que há um empate quanto à questão da alínea d e,
consequentemente, em relação à matéria retornar ou não ao regional. Peço
vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

RO n° 296-59.2014.6.24.0000ISC. Relator: Ministro Gilmar
Mendes. Recorrente: Saulo Sperotto (Advogados: Claudio Favero Junior OAB: 17950/SC e outros). Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido:
Saulo Sperotto (Advogados: Claudio Favero Junior - OAB: 17950/SC e outros).
Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após os votos dos
Ministros João Otávio de Noronha e Luciana Lóssio, não conhecendo do
recurso do Ministério Público Eleitoral e acompanhando o Ministro Gilmar
Mendes, que reajustou o voto anterior para prover parcialmente o de Saulo
Sperotto, e os votos da Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
acompanhando o voto divergente do Ministro Luiz Fux, e do Ministro Henrique
Neves da Silva, conhecendo do recurso do Ministério Público Eleitoral e
acompanhando a divergência para desprover o de Saulo Sperotto, pediu vista
o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar Mendes,
Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 26.5.2015.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Senhores
Ministros, na origem, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação
ao pedido de registro de candidatura de Saulo Sperotto ao cargo de deputado
federal na eleição de 2014, com fundamento na causa de inelegibilidade
prevista no art. 1°, 1, d, da LC n° 64/90, tendo em vista sua condenação por
abuso do poder econômico nos autos da Ação de Impugnação ao Mandato
Eletivo (AIME) n° 9998832-16, com trânsito em julgado em 22.4.2014.
Destacou que o ilícito ocorreu nas eleições municipais de 2008, e, portanto, o
prazo de inelegibilidade perduraria até o pleito de 2016 (fls. 30-34).
Em aditamento à inicial (fls. 108-112), o Parquet suscitou,
ainda, a causa de inelegibilidade prevista na alínea g46 do inciso 1 do art. 1° da
LC 64/90, por desaprovação das contas relativas ao exercício do cargo de
prefeito do Município de Caçador/SC no período de 2005 a 2008, reconhecida
por decisão definitiva do TCE/SC.
O Tribunal a quo julgou procedente em parte a impugnação e
indeferiu o registro com supedâneo no art. 1, 1, d, da LC n° 64/90, afastando,
expressamente, o fundamento relativo à alínea g. Reproduzo a ementa do
acórdão regional (fI. 309):
ELEIÇÕES 2014 - REGISTRO DE CANDIDATURA - DEPUTADO
FEDERAL - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO DE CONTAS DE
PREFEITO (LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990, ART. l, 1, 'G') DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - NÃO
INCIDÊNCIA - COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DA
CÂMARA DE VEREADORES - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO
POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO (LEI COMPLEMENTAR
45

Art. 10 São inelegíveis:
- para qualquer cargo: ( ... )
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão
transitada em julgado ou proferida por árgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou
político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8
(oito) anos seguintes; ( ... )
46

Art. 10 São inelegíveis:
- para qualquer cargo: ( ... )
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito)
anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso lI do art, 71 da Constituição
Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;
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N. 64/190 [sic], ART. 1, 1, D') - DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO - INELEGIBILIDADE CONFIGURADA PROCEDÊNCIA - REGISTRO INDEFERIDO.
A decisão de rejeição proferida pelo Tribunal de Contas do Estado
decorrente de irregularidade apurada em procedimento especial
relacionado ao exame das contas anuais de determinado prefeito
não constitui óbice [à] elegibilidade, notadamente quando ausente
pronunciamento de desaprovação da Câmara de Vereadores.
A condenação transitada em julgado por abuso do poder econômico
proferída em ação de impugnação de mandato eletivo é suficiente
para fazer incidir a causa de inelegibilidade preconizada pela alínea
'd' do inciso 1 do art. 11da Lei Complementar n. 64/1 990.
Seguiu-se a interposição dos presentes recursos ordinários, o
primeiro por Saulo Sperotto e o segundo pelo Ministério Público Eleitoral.
Saulo Sperotto alegou que "mesmo julgada procedente, a
referida AIME reconheceu que o impugnado não participou direta ou
indiretamente, ou que sequer anuiu com o suposto abuso, de modo que,
também por isso, não atingiu os direitos políticos do impugnado" (fi. 340).
Argumentou que a interpretação das normas restritivas dos
direitos políticos não pode ser ampliativa e que, na hipótese, houve
responsabilização objetiva, uma vez que o recorrente não participou ou anuiu
com a prática do ilícito e, como beneficiário, "[..] embora possa ter auferido
vantagem decorrente da prática do ilícito, não possuía ciência ou prévio
conhecimento do abuso praticado" (fI. 344).
Sustentou, ainda, que a incidência da inelegibilidade capitulada
no art. 1, 1, d, da LC no 64/90, pressupõe a condenação no âmbito da
representação de que trata o art. 22 do referido diploma, e não da AIME.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, postulou a
manutenção do acórdão em relação à alínea d, inciso 1, art. 11 da LC 64/90 e
sua reforma quanto à incidência da alínea g do mesmo dispositivo, ressaltando
competir aos Tribunais de Contas o julgamento das contas de gestão
apresentadas por prefeito, pois "[ ... ] no caso de tomada de contas especial a
competência é sim daquela Corte de Contas, como ocorre no presente feito,
relativamente ao processo TCE-06/00341143" (fI. 361).
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Alegou que, no caso concreto, não se está diante das contas
anuais do prefeito, que requerem julgamento político, mas, sim, de tomada de
contas especial, cujo fim é apurar fatos que ensejam perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Superado o aspecto da
competência, continua "[ ... ] os autos deveriam retornar à Corte. Regional de
origem para apreciação do mérito propriamente dito; no entanto, nos termos do
art. 515, § 10, do Código de Processo Civil - CPC, o feito já se encontra
devidamente instruído para julgamento e, por Ísso, deve ser desde logo
decidido no tocante ao mérito" (fI. 364).
Pontuou que houve condenação por ato de improbidade
administrativa, pois o recorrido, "[ ... ] descumprindo o princípio da legalidade e
sem que efetuasse a imperativa licitação pública para tanto, providenciou
pagamentos com dinheiro público sem lastro idôneo para tanto [ ... ]" (fI. 365).
Ambas as partes apresentaram contrarrazões às fls. 405-421 e
396-403, respectivamente.
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo não
provimento do recurso de Saulo Sperotto, e pelo provimento do recurso do
Parquet (fis. 425-433).
Na sessão jurisdicional de 25.11.2014, o e. Ministro Gilmar
Mendes não conheceu do recurso ordinário interposto pelo Ministério Público
Eleitoral, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 49947 do CPC,
pois o recorrente teve seu pedido integralmente acolhido na instância regional,
ainda que apenas por um dos fundamentos suscitados.
Consignou ainda Sua Excelência que "E...] o recurso do
candidato que questiona a inelegibilidade referida na alínea d não pode
transformar-se em uma verdadeira Espada de Dâmocles, possibilitando o
indeferimento agora com fundamento na alínea g", delimitando, portanto, a
abrangência da devolutividade recursal.
Quanto à incidência da hipótese do art. l, inciso 1, alínea d, da
LC n° 64/90, o e. relator deu provimento ao recurso do candidato para
47

CPC, Art. 499: O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.

(...)
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deferir o registro de candidatura, pois, apesar de entender que a condenação
em AIME também seria apta para atrair a inelegibilidade em questão, assentou
a impossibilidade de penalizar o candidato que apenas tenha se beneficiado do
abuso de poder, afastando, no caso, a responsabilidade objetiva em matéria
eleitoral.
Em voto-vista proferido na sessão de 10.2.2015, o e. Ministro
Luiz Fux acompanhou o relator quanto ao não conhecimento do recurso do
MPE, mas dele divergiu no tocante ao de Saulo Sperotto, indeferindo o
registro de candidatura, por entender que a norma insculpida na alínea d não
faz diferenciação entre o candidato condenado por abuso de poder que
praticou o ato ilícito ou a ele anuiu daquele condenado na condição de
beneficiário.
Prosseguindo o julgamento na sessão de 26.5.2015, os
Ministros João Otávio de Noronha e Luciana Lóssio não conheceram do
recurso do Ministério Público Eleitoral e acompanharam o Ministro Gilmar
Mendes quanto à alínea d.
No tocante à alínea g, o eminente Ministro João Otávio de
Noronha, após reconhecer a devolução do tema a este Tribunal como efeito
do recurso interposto por Saulo Sperotto, determinou o retorno dos autos à
Corte de origem para a análise dos requisitos da referida causa de
inelegibilidade, no que foi acompanhado pelo Ministro Gilmar Mendes, que
reajustou o voto anterior quanto a esse ponto.
A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, acompanhando o
voto divergente do Ministro Luiz Fux, manteve o indeferimento do registro pela
alínea d, razão pela qual não avançou sobre a necessidade de se determinar o
retorno dos autos à instância regional.
O Ministro Henrique Neves da Silva, por sua vez, conheceu
do recurso do Ministério Público Eleitoral e, no mérito, acompanhou a
divergência para negar provimento o apelo de Saulo Sperotto.
Em seguida, a Ministra Luciana Lóssio acompanhou o voto do
Ministro Gilmar Mendes quanto ao afastamento da inelegibilidade da alínea d
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e também quanto ao retorno dos autos ao Tribunal a quo para exame dos
elementos configuradores da alínea g do inciso 1 do art. 10 da LC no 64/90.
Verificando o empate no tocante à alínea

d

e,

consequentemente, à determinação de retorno dos autos à instância regional,
pedi vista para melhor exame das questões ora debatidas.
Passo a votar.
1)

Interesse recursal do Ministério Público Eleitoral

Inicialmente, examino a questão do interesse recursal do
Ministério Público Eleitoral para arguir a inelegibilidade preconizada no art. 10,
1, g, da LC no 64/90, a qual fora afastada pelo Tribunal a quo sob o fundamento
de que o Tribunal de Contas do Estado não teria competência para julgar
contas relativas ao cargo de prefeito.
Nesse ponto, apenas o e. Ministro Henrique Neves da Silva
conheceu do recurso interposto pelo Parquet, ponderando que as declarações
de inelegibilidade constituem pedidos autônomos examinados em capítulos
próprios, e que, na hipótese do não reconhecimento de alguma das hipóteses,
declara-se a procedência parcial da impugnação, abrindo ensejo à via recursal.
O tema relativo ao interesse recursal do não sucumbente tem
sido alvo de debates recorrentes no âmbito desta Corte Superior.
Tenho me posicionado no sentido de que o indeferimento do
registro de candidatura satisfaz por completo a pretensão do impugnante e não
gera sucumbência, razão pela qual não há utilidade óu necessidade de revisão
do provimento judicial por meio de recurso. Entretanto, os temas rejeitados
pelo órgão a quo podem ser veiculados em sede de contrarrazões.
A propósito, transcrevo o voto que proferi no julgamento do
AgR-RO n° 2604-09/RJ:
De fato, a jurisprudência predominante no âmbito desta Corte traz a
seguinte orientação:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO.
REGISTRO DE CANDIDATO. REJEIÇÃO DE CONTAS.
TRIBUNAL DE CONTAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AFASTAMENTO. ATO
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DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA. EDIÇÃO. DECRETO
LEGISLATIVO. NÃO INCIDÊNCIA. INELEGI BI LIDADE.
AL1NEA g DO INCISO 1 DO ART. 1° DA LC N° 64/90.
FUNDAMENTO NÃO ACOLHIDO. POSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO. CONTRARRAZÕES.
[ ... ]
"O eventual não acolhimento de um fundamento pela
Corte de origem suscitado pelo autor da impugnação não
o torna parte vencida e não o legitima para recorrer, nos
termos do art. 499 do CPC, o que não impede, todavia, de
que possa a questão ser arguida em contrarrazões a
eventual recurso da parte contrária" (REspe n° 35.3951MG,
Rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 2.6.2009). No mesmo
sentido, o REspe no 96-641RJ, PSESS de 4.12.2012,
Rela. Mm. Luciana Lóssio.
Recurso Especial desprovido.
(REspe no 205-33/SP, de minha relatoria, DJE de 25.9.2013).
Tal entendimento tem sido adotado também no âmbito dos recursos
ordinários, como se verifica em julgado da eleição de 2014:
ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL.
RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA NA
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 10, INCISO 1,
ALÍNEA g, DA LC N° 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO.
SUSPENSÃO LIMINAR. PROVIMENTO.
Recurso do Ministério Público Eleitoral. Dada a falta de
sucumbência, não se conhece de recurso ordinário
interposto de decisão que, embora afaste a inelegibilidade
em decorrência de um dos fundamentos apresentados
pelo impugnante, a reconheça em razão de outro, julgando
procedente o pedido da impugnação.
Deveria o interessado ter apresentado recurso adesivo
condicionado ao provimento do recurso interposto pela parte
contrária, circunstância em que haveria o interesse recursal
decorrente. A doutrina processualista admite a interposição de
recurso adesivo caso não ocorra sucumbência, mormente no
âmbito do processo eleitoral, marcado por especificidades e
prazõs exíguos.
Recurso não conhecido.
[ ... ].
(RO no 1171-46/GO, Relator Min. Gilmar Mendes, PSESS de
2.10.2014).
Conforme já me manifestei neste Tribunal, inclusive em precedente
citado pelo Ministro Henrique Neves, no caso de indeferimento do
registro não surge o interesse recursal do impugnante, porquanto
ausente o pressuposto da sucumbência.
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Todavia, o ora agravante abordou os temas afastados pela instância
regional nas contrarrazões ao recurso ordinário, ao alegar que
(fI. 880):
E ... ]
Na espécie, eventual provimento do recurso interposto pelo ora
agravado gerará solução contrária à pretensão ora agravante, sendo
cabível, portanto, a veiculação das demais hipóteses de
inelegibilidade em sede de contrarrazões (fis. 879 a 883).
Por outro lado, se houver o acolhimento de alguma dessas teses,
não ocorrerá reformatio in pejus, na medida em que o registro
permanecerá indeferido, embora por fundamento distinto daquele
adotado no aresto regional.
Desse modo, dou parcial provimento ao agravo regimental de
Marcelus de Souza Siqueira para conhecer das hipóteses de
inelegibilidade afastadas pelo Tribunal a quo e veiculadas em
contrarrazões.
Mantenho meu posicionamento e não conheço do recurso
ministerial, observando que, no caso dos autos, o tema não foi apresentado
em contrarrazões.
Todavia, muito me impressionaram os fundamentos trazidos no
voto do e. Ministro João Otávio de Noronha relativos à extensão do efeito
devolutivo do recurso interposto por Saulo Sperotto, concluindo pela
possibilidade de se conhecer do tema atinente à alínea g, à semelhança do
que ocorre no âmbito do recurso de apelação, ex vi do art. 515, § 20, do
Código de Processo Civil. Reproduzo os escólios apresentados por Sua
Excelência:
Sendo análogo ao recurso de apelação, o recurso ordinário permite à
instância superior o exame completo das matérias deduzidas em
iniaal, contestação, etc. - de fatos e de teses jurídicas (ainda que
não examinados pela instância a quo), com aptidão de alterar ou
manter o capítulo da sentença ou acórdão que decidiu o mérito.
E aqui reside o primeiro ponto de discordância: embora
aparentemente concordemos que o regramento do recurso ordinário
eleitoral é o mesmo da apelação, discordamos quanto à extensão de
seu efeito devolutivo
ao menos, no presente caso, em seu
aspecto horizontal 1. Explico.

Em esclarecimento ao seu voto, o Ministro relator entendeu que a
matéria a ser examinada no recurso estaria limitada ao fundamento
do pedido do recorrente em sua insurgência. Ou seja: apenas a
causa de pedir revolvida pelo recorrente (e não a outra, que compôs
o mesmo pedido) estaria apta a ser reapreciada.
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Retira-se dessa asserção que cada fundamento (ou causa de pedir)
conducente ao pedido se traduziria em um capítulo de sentença
(ou, no caso, de acórdão), que só será submetido à instância
revisora se renovado em via recursal.
Segundo a teoria dos "capítulos de sentença", do e. Professor
Cândido Rangel Dinamarca, parece equivocado este pensamento
por ser justamente o contrário: se o pedido é um só - pouco
importam quantas causa de pedir para ele concorrem (se cada uma
é suficiente ao seu acolhimento): o capítulo da decisão também será
apenas um.

Em outras palavras, é sempre o pedido inteiro (abarcando, por
consequência, todas as causas de pedir que em seu favor
militem) objeto de devolução. Se a ele concorrem duas causas de
pedir - cada uma suficiente para, acaso acolhida, ampará-lo -, não
há se pensar que cada uma delas seja um capítulo isolado. Portanto,
não há necessidade de se revolverem todos os fundamentos de
pedir que concorrem ao pedido.
Outra conclusão, aliás, afrontaria o nosso sistema processual,
sobretudo porque é cediço ser desnecessária à validade e à eficácia
da decisão a análise de todos os fundamentos aventados, quando os
que o foram mostrarem-se suficientes à solução da pretensão
deduzida.
Não à toa, assim, a própria lei acolher a tese declinada, ao prever,
explicitamente:
Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada.
§ 11 Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo
tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por
inteiro.
§ 20 Quando o pedido ou a defesa tiver mais de. um
fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. ( ... )
A respeito dessa discussão, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento histórico, assentou:
E ... 1
Como se vê, o multicitado brocardo "tantum devolutum quantum
appellatum" só comporta interpretação nesse sentido: não se refere
aos fundamentos (como se só fossem 'devolvidos os argumentos
renovados) e sim ao pedido.
A matéria aludida no "capuf' do artigo 515, CPC, ou o objeto de
limitação em sede recursal (a que se refere o brocardo) consiste no
pedido e não nos fundamentos que o amparam (ou rechaçam).
Reforça essa exegese o expressamente previsto no § 21do mesmo
dispositivo, ao impor o dever de análise à instância ad quem de
todas as causas que tenham sido dedudzidas em favor do
pedido ou de sua defesa.
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Assim, em sede de recurso ordinário, quando uma das partes
requer a revisão de um ou mais pedidos, ou seja: de um ou mais
capítulo(s) da decisão - automaticamente são devolvidos à instância
superior todos os fundamentos trazidos pelas partes para a análise
da procedência de cada um deles.
A mesma razão impõe semelhantes1 conclusões (quanto à
submissão à instância revisora das causas de pedir devolvidas em
virtude do recurso contra o des/provimento do pedido) no tocante ao
Respe.
E entro nesta seara porque a situação jurídica posta nestes
autos repete-se também em sede de recurso especial em outros
feitos: mais de uma causa de pedir concorrendo - com autonomia à procedência do pedido, que, assim julgado, não abre ensejo a que
o vencedor recorra - sequer com embargos declaratórios
prequestionatórios. O interesse do vencedor, neste caso, é apenas
eventual: condicionado ao provimento do recurso do réu, com a
consequente inversão de posições.
Sem ter tido acesso a qualquer recurso, quem então era vencedor e
passou a ser vencido não podé mais agitar - no especial ou mesmo
no extraordinário - a/s causais de pedir que tinha em seu favor
quando deduziu sua pretensão em juízo.

Por fim, destaco que a revisão a ser realizada - em que devem ser
revisitadas todas as causas de pedir aventadas, tanto pelo autor
como pelo réu - não vai de encontro à proibição da reformatio in
pejus. Isso porque tal efeito só é passível de ocorrer na hipótese inexistente na espécie - de piora na situação do recorrente com o
extrapolar do pedido (e da matéria devolvida).
Assim, enquanto o Ministro relator filia-se à corrente de que na
apelação só se conhecem os fundamentos objeto do recurso
(limitando, a meu ver e com todas as vênias, indevidamente a
matéria devolvida), coloco-me ao lado do Ministro Luiz Fux , ao
afirmar que o âmbito de abrangência das matérias devolvidas quando há apelação ou recurso ordinário - não se cinge às
invocadas pela parte perdedora, mas sim a todos os fundamentos,
acolhidos ou não (mas manifestados durante o processo) que.
possam implicar o desiacolhimento do pedido.
[ ...1
Diante de tudo que foi exposto (quanto ao efeito devolutivo), concluo
que, em sede de recurso ordinário, não há limitação cognitiva para o
Tribunal Superior Eleitoral além da que haveria para a apelação,
aplicando-se integralmente seu regramento jurídico.
Na espécie, como o recorrido revolveu a segunda causa de
pedir e em se tratando de acórdão com apenas um capítulo de
mérito (apreciação do único pedido aviado, qual seja, a
incidência ou não de inelegibilidade) deve-se reconhecer a
necessidade de examinar todos os fundamentos trazidos pelas
partes relativos a este pedido único.
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Por este argumento entendo deva ser apreciado - acaso se
afaste a causa de pedir relativa à alínea d, que deu procedência
ao pedido - o segundo fundamento aduzido pelo Ministério
Público Eleitoral na impugnação ao registro de candidatura,
qual seja, o da alínea a.
[ ... ]
Resumindo, em meu sentir, a questão é bem simples: se a parte
não for vencida, não há interesse 11; se a outra parte recorrer,
devolverá à instância ad quem todos os fundamentos relativos à
causa de pedir e à sua defesa.
Mas se for o caso de admitir o interesse condicionado (à eventual
inversão de posições), não me afigura possível, razoável ou lógico
fazê-lo para afirmar que a parte - que havia interposto o recurso
próprio, independente -, teria que ter manejado o mesmo recurso
só que na forma condicionada. Ou ela tem interesse para os dois
ou não tem para nenhum.
Como dito, defendo que não tem para nenhum, até porque se uma
causa de pedir (não acolhida ou não analisada na instância inferior)
integra o pedido que será examinado (tendo aptidão, em tese, para o
reconhecimento da procedência do pedido todo), deverá ser
apreciada, se matéria de direito, de qualquer forma. Não se deve
excluí-la de apreciação, pois a causa deve ser analisada por inteiro.
E ... 1
Por fim, e já chegando ao último tópico da parte analítica
processual, há outra questão: por que, diante dessa celeuma,
no caso concreto, não se aplicaria o princípio da fungibilidade?
Não vejo, com todo o respeito, respostas adequadas a tais
perguntas, que me levem a crer na impossibilidade de análise
(se superado o primeiro) dos dois fundamentos do recorrido: alíneas
de g do inciso 1 do artigo l0 da LC 64/90.
O mesmo raciocínio aplico ao Respe, quando se verificar
idêntica problemática: de o vencedor não ter tido (por ausência de
interesse recursal) possibilidade de prequestionar um ou mais
fundamentos (causas de pedir) do pedido objeto do recurso da parte
contrária.
Utilizando-me das razões assentadas nos julgamentos
retrotra nsc ritos, concluo que - observadas as limitações quanto
ao reexame fático-probatório -, caberá à Corte aplicar o direito à
espécie, conhecendo as questões de direito deduzidas pelas
partes relacionadas ao pedido objeto do recurso, sobretudo
quando forem repisadas em sede de contrarrazões.
Não haverá, penso, nessas hipóteses, qualquer surpresa para o
recorrente. Isso porque não há inovação jurídica quando o recorrido
revolve causas de pedir não analisadas na instância a quo,
tampouco risco de reformatio in pejus em desfavor do recorrente.
Assim, não conheço do recurso ordinário interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, mas por força dos argumentos antes declinados,
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aprecio também a causa de pedir que versa sobre o reconhecimento
da inelegibilidade disposta no art. 1°, 1, g, da LC 64/90.
Em percuciente análise, Sua Excelência entendeu que, em
face do sistema processual brasileiro, a interposição do recurso ordinário por
Paulo Sperotto devolve a esta Corte o conhecimento de todos os fundamentos
que embasaram a impugnação ao pedido de registro de candidatura.
Subscrevo integralmente tal orientação.
A impugnação ao registro de candidatura é disciplinada pelo
art. 30 da LC n° 64/90, segundo o qual "[c]aberá a qualquer candidato, a partido
político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em
petição fundamentada".
O fim pretendido nesse procedimento é obstaculizar o pedido
de registro, enquanto as causas de pedir residem na ausência de condições de
elegibilidade ou na incidência de hipóteses de inelegibilidade que inviabilizem a
candidatura postulada. A propósito, valho-me dos ensinamentos de Fredie
Didier Júnior48:
O pedido é o núcleo da petição inicial; a providência que se
pede ao Poder Judiciário; a pretensão material deduzida em juízo (e que,
portanto, vira pretensão processual); a consequência jurídica (eficácia) que se
pretende ver implementada através da atividade jurisdicional. É, como dito
alhures, o efeito jurídico do fato jurídico posto como causa de pedir.
Eventuais restrições à candidatura são declaradas apenas
incidentalmente no processo de registro e não constituem seu objeto principal.
Quanto à extensão do efeito devolutivo do recurso, o mesmo doutrinador
elucida que são "amplíssimas" as questões a serem examinadas pelo órgão
ad quem por força do disposto nos parágrafos do art. 515 do CPC, e assim
exemplifica:
Segue um exemplo. Se o autor invocara dois fundamentos para o
pedido, se o juiz o julgou procedente apenas por um deles,
silenciando sobre o outro, ou repelindo-o, a apelação do réu,
que pleiteia a declaração de improcedência, basta para devolver
48

JUNIOR, Fredie Didier, curso de Direito Processual Civil. 10 ed. JusPOD VIM, 2012.
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ao tribunal o conhecimento de ambos os fundamentos; caso, a
seu ver, o pedido mereça acolhida justamente pelo segundo
fundamento, e não pelo primeiro, o tributial deve negar
provimento ao recurso, "confirmando" a sentença na respectiva
conclusão, mediante correção dos motivos. [sem grifos no
origina!
Desse modo, o Tribunal pode, ao examinar o recurso do
impugnado, manter a conclusão do decisum recorrido, ainda que por
fundamento distinto, sobretudo quando a matéria tenha sido submetida ao
contraditório. A propósito, já decidiu o TSE que o órgão revisor não se vincula
aos fundamentos da decisão atacada. Cito precedente:
Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder e
arrecadação ilícita de recursos.
1. Não há reformatio in pejus quando o acórdão regional mantém a
conclusão da sentença por um de seus fundamentos, ainda que lhe
acrescente fundamento diverso, em virtude do efeito devolutivo do
recurso.
E...]
(Recurso Especial Eleitoral n° 16325-69/MG, DJE de 27.3.2012,
ReI. Mm. Arnaldo Versiani).
Colaciono ainda os seguintes julgados do STJ:
E...] 3. A adoção de fundamentos diversos para o indeferimento
do pedido formulado no mandado de segurança, já denegado
pelas instâncias ordinárias, não implica reformatio in pejus,
tampouco ofensa ao princípio do tantum devolutum quantum
appellatum.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RMS 28.147/MS, Rei. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 30/03/2015); e
- Não há falar na ocorrência de reform afio in pejus em
decorrência de novos fundamentos utilizados pelo Tribunal de
origem para justificar a majoração da pena-base, pois é consabido
que o efeito devolutivo da apelação autoriza, de forma ampla, a
Corte de origem conhecer e rever os fundamentos contidos na
sentença condenatória, desde que não agrave a situação do réu.
[...
(AgRg no HC 245.459/RS, Rei. Ministra Mariiza Maynard
(Desembargadora convocado do TJ/SE), Quinta Turma, DJe de
27/08/2013).
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In casu, o conhecimento do tema relativo ao art. 1°, 1, g, da
LC n° 64/90 não representa qualquer prejuízo ao recorrente, porquanto seu
registro já está indeferido, não havendo, na espécie, reformatio in pejus, razão
pela qual acompanho o e. Ministro Gilmar Mendes, com os fundamentos
apresentados pelo Ministro João Otávio de Noronha e os que trago em meu
voto, na determinação do retorno dos autos à instância regional, a fim de que
examine os requisitos da inelegibilidade em questão.
II - Exegese da alínea d do inciso l do art. 10 da LC n° 64/90
e sua incidência na hipótese de condenação em sede de AIME
O segundo ponto diz com a incidência da cláusula de
inelegibilidade insculpida na alínea d do inciso 1 do art. 1° da LC 64/90 aos
condenados por abuso de poder em AIME, uma vez que a redação do
dispositivo alude à representação. Vejamos:
Art. 1

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada
procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de
abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual
concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;
É certo que a jurisprudência firmada pelo TSE no pleito de
2012 foi a de que a inelegibilidade da alínea d apanhava apenas os que
houvessem sido condenados no âmbito da investigação judicial eleitoral (AIJE)
de que trata o art. 22 da LC 64/90, de modo que eventual condenação em
ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) não estaria abrangida no
mencionado dispositivo.
Entretanto, no julgamento do Respe 10-62/BA, esta Corte
prognosticou a alteração desse entendimento para eleições vindouras,
ressaltando a identidade dos bens jurídicos tutelados por ambas as ações legitimidade e moralidade das eleições -, bem como das consequências
oriundas da condenação - cassação dos registros, diplomas ou mandatos - as
quais, em última análise, consistem na exclusão dos candidatos responsáveis
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ou beneficiados por abuso do poder econômico ou político. Naquela
assentada, assim me manifestei:
Em relação à aplicação da alínea d, as preocupações são
extremamente relevantes, mas me ponho nessa dificuldade de uma
jurisprudência formada que sinaliza àqueles que querem ser
candidatos a possibilidade de disputarem o pleito. Isso implica,
muitas vezes, renúncias de cargos públicos, de secretarias, de
órgãos, todos elencados na Lei Complementar n° 64/90, para se
arriscarem a disputar o pleito.
Para efetivar essas renúncias, evidentemente, o cidadão avalia a
jurisprudência da corte eleitoral sobre a possibilidade ou não de
disputar o cargo. Por isso afirmo - já sinalizando àqueles que vierem
a se arriscar no ano que vem à eleição - que a partir do ano que
vem, sinto-me absolutamente liberado a aplicar o entendimento
da Ministra Nancy Andrighi e entender que a condenação em
AIME também pode ser objeto da alínea d da Lei Complementar
n° 64190.
Assim, na medida em que as hipóteses de inelegibilidade
elencadas na LC no 64/90 têm por finalidade resguardar a integridade do
processo eleitoral e os bens jurídicos positivados no art. 14, § 90, da CF188, o
que se deve considerar são os desvalores sancionados pela norma, sendo
irrelevante o instrumento por meio da qual foi proferido o édito condenatório.
Com essas considerações, acompanho o voto do e. relator
para fixar que, independentemente do veículo processual - AIJE ou AIME -, a
condenação por abuso de poder atrai a incidência da alínea d do art. 10 da
LC n° 64/90.
lii - Incidência da inelegibilidade capitulada na alínea d do
inciso 1 do art. 11 da LC no 64190 ao beneficiário das condutas abusivas
No caso vertente, é inequívoco que o recorrente Saulo
Sperotto, eleito prefeito, em 2008, do Município de Caçador/SC, teve seu
mandato cassado em ação de impugnação de mandato eletivo por abuso do
poder econômico, consubstanciado no fornecimento de grande quantidade de
combustível a eleitores na véspera do pleito.
Todavia, consta do acórdão regional que não houve "[ ... ] prova
segura da participação direta ou indireta do candidato como autor, mentor ou
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concorde com a prática do ato [ ... ]" (fi. 316), ou seja, o recorrente foi
condenado na condição de beneficiário das práticas abusivas.
Conforme asseverei no item anterior, as inelegibilidades
enumeradas na LC no 64/90 visam a resguardar os valores tutelados pelo
art. 14, § 90, da CF/88, considerando a vida pregressa do candidato e, além
disso, a necessidade de proteção à probidade administrativa, à moralidade
para o exercício do mandato e à normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou político na administração pública.
Consubstanciam restrições ao jus honorum baseadas na exigência de um
mínimo de ética pública ditado pelas diretrizes constitucionais.
Tais aspectos foram examinados por esta Corte por ocasião do
julgamento do RO no 732-94/PA relativamente ao disposto na alínea k do
inciso 1 do art. 10, da LC n° 64/90, no qual a eminente relatora Ministra Luciana
Lóssio bem pontuou:
Embora não se desconheça a independência entre as esferas penal
e eleitoral, a absolvição do candidato, tanto no âmbito político como
no âmbito criminal - conquanto não sejam, per si, suficientes a
afastar a incidência da norma do art. 10, 1, k, da LC n° 64/90 -,
reforça, no contexto dos autos, o afastamento da inelegibilidade em
tela, cujo âmbito de proteção, a probidade para o exercício do
mandato com base na vida pregressa, não resta violado.
Não se pode perder de vista que os novos casos de inelegibilidade
trazidos pela Lei Complementar 135, de 2010, como é o caso da
inelegibilidade em tela, consideram a vida pregressa do candidato,
que não se encontra maculada, já que absolvido tanto na esfera
política como na judicial, sendo forçoso reconhecer que o
ius honorum encontra-se preservado.
A contrario sensu, se, por um lado, o exercício do mandato não pode
ser outorgado a cidadão que ostente mácula incompatível com a
gestão da res publica, segundo os parâmetros fixados pelo
legislador, à luz das normas constitucionais, também não, se pode
expungir da vida política aqueles que, nas instâncias próprias, foram
legitimamente absolvidos.
Desse modo, em que pese o recorrente ter tido seu mandato
cassado em razão do comprometimento da legitimidade e da moralidade do
pleito de 2008, não há como restringir sua capacidade eleitoral passiva para a
eleição de 2014 e lhe imputar responsabilidade por ato de terceiros, porquanto
as inelegibilidades possuem natureza personalíssima.
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Assentado, portanto, que a procedência da AIME não se
baseou em ação direta, participação ou anuência do ora recorrente com as
práticas ilícitas, acompanho o Ministro Gilmar Mendes para dar provimento
parcial ao recurso de Saulo Sperotto e afastar a declaração da inelegibilidade
prevista no art. l, 1, d, da LC n° 64/90 e, nos termos expostos ao longo deste
voto, determinar o retorno dos autos à instância regional para a análise dos
elementos constitutivos da alínea g.
É o voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO PARCIAL)

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, como assentei em sessão passada, este julgamento
envolve duas hipóteses de inelegibilidade de grande relevância e uma
importante questão processual.
A primeira questão diz respeito à interpretação da
inelegibilidade prevista na alínea "d" do inciso 1 do art. 11da LC n° 64, de 1990,
seja para verificar a sua aplicabilidade nos casos de condenação proferida em
sede de ação de impugnação de mandato eletivo, seja para verificar se a
inelegibilidade também se caracteriza quando o candidato é condenado
apenas por ter sido beneficiário da conduta ilícita, sem participar diretamente
da sua realização.
Até o momento, parece haver unanimidade no que tange à
capacidade de a condenação imposta em AIME gerar a inelegibilidade da
alínea "d" e, computado meu voto, haveria empate em relação ao tema relativo
à caracterização ou não da inelegibilidade a partir de condenação em que o
candidato atuou apenas como beneficiário.
A segunda inelegibilidade discutida nos autos diz respeito ao
art. l, 1, "g", o qual versa sobre quando há rejeição de contas do prefeito que
age como ordenador de despesas. Em relação a esta também há unanimidade
de votos no sentido de reconhecer que, no pleito de 2014, ao apreciar o
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RO no 401-37/CE, na sessão jurisdicional de 26.8.2014, éste Tribunal firmou
orientação no sentido de que, "nos feitos de registro de candidatura para o
pleito de 2014, a inelegibilidade prevista na alínea g do inciso / do art. 11 da
LC n° 64, de 1990, pode ser examinada a partir de decisão irrecorrível dos
tribunais de contas que rejeitam as contas do prefeito que age como ordenador
de despesas".
Em relação a este ponto, contudo, surge a questão processual
relativa à possibilidade de o impugnante recorrer de decisão que indeferiu o
registro de candidatura por um fundamento, mas afastou a outra hipótese de
inelegibilidade arguida.
No primeiro instante, o eminente relator votou no sentido de
não conhecer do recurso do Ministério Público, entendendo que caberia, no
caso, a interposição de recurso adesivo. O eminente Ministro Luiz Fux também
apontou o não conhecimento do recurso do Ministério Público.
Em elaborado voto-vista, o eminente Ministro João Otávio, com
base nos ensinamentos de Cândido Dinamarco sobre os capítulos da
sentença, demonstrou a possibilidade de conhecimento do tema - ainda que o
recurso do Ministério Público não seja passível de conhecimento - em razão
da integral devolução da matéria discutida em primeira instância ao Tribunal
quando as partes a ela fazem referência nas razões recursais ou nas
contrarrazões.
Em face de precedente recente deste Tribunal, que admitiu a
devolução da matéria quando arguida em contrarrazões ao recurso, houve o
reajustamento dos votos antes proferidos para não conhecer do recurso do
Ministério Público, mas determinar, porém, a devolução do feito ao TRE para
análise da questão relativa à inelegibilidade da alínea "g".
Ao votar, declarei-me esclarecido sobre a matéria - apesar de
não ter presenciado o início do julgamento -, votei no sentido de acompanhar
o Ministro Luiz Fux sobre a inelegibilidade da alínea "d" e divergi da maioria já
formada em relação ao interesse recursal do Ministério Público Eleitoral.
Configurado o empate no que tange à interpretação da
alínea "d", o eminente Presidente pediu vista dos autos
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Em razão da nova suspensão do processo e por continuar
refletindo sobre a matéria, solicitei ao eminente Presidente que me permitisse
rápida análise do feito, que estava concluso em seu gabinete, o que me foi
gentilmente concedido.
Após examinar novamente o tema e muito refletir sobre a
matéria, retifico, em parte, o voto que proferi na sessão de 26 de maio de
2015, para acompanhar o eminente relator no que se refere à caracterização
da inelegibilidade decorrente da condenação em ação de impugnação de
mandato eletivo, pelas razões que passo a aduzir.
INELEGIBILIDADE - LC 64/90, art. l, 1, "d" - CONDENAÇÃO EM AIME
Em razão dos substanciosos votos já proferidos, assim como
da ampla discussão, entabulada nas eleições de 2010 e 2012, sobre o tema,
cuja tese não foi aplicada no último pleito apenas em respeito à segurança
jurídica, não há necessidade de repisar os fundamentos relativós à aptidão da
condenação em sede de ação de impugnação de mandato eletivo para efeito
da caracterização da inelegibilidade prevista na alínea "d" do inciso 1 do art. 10
da LC n° 64/90.
É suficiente lembrar as discussões travadas no julgamento do
REspe n° 222-25, de cujo acórdão fui redator designado, no qual a matéria apesar do brilhante voto proferido pela eminente Ministra Nancy Andrighi somente não foi definida por falta do necessáriô prequestionamento.
Praticamente todos os ministros que participaram daquele julgamento
adiantaram, em obiter dicta, o entendimento de que a condenação em AIME
seria suficiente para a caracterização da inelegibilidade, ao contrário do que
proclamava a jurisprudência majoritária até então.
Da mesma forma, no julgamento do, REspe n° 10-82, o
entendimento veio a não ser aplicado naquelas eleições somente em 'razão de
já existirem precedentes para a Eleição de 2012 em sentido contrário, ainda
que neles tenha ocorrido apenas a reproduçãó da jurisprudênôia dé1 outros
pleitos, sem maior debate. Assim, naquela oportunidade, sem prejuízo das
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sólidas razões expostas pela Ministra Nancy Andrighi, o entendimento não foi
aplicado para as Eleições de 2012, em face do princípio da segurança jurídica.
Sinalizou-se, contudo, a toda evidência, que a tese não mais
prevaleceria para as Eleições de 2014, como já demonstrado pelos votos
proferidos neste feito.
Nessa linha, o acórdão regional bem examinou a matéria,
concluindo, com base nos argumentos já anunciados por essa Corte, pela
inelegibilidade decorrente de condenação imposta em ação de impugnação de
mandato eletivo.
Acompanho, portanto, os votos precedentes, no sentido de
reconhecer que, em tese, a ação de impugnação de mandato eletivo está
compreendida no vocábulo "representação", previsto no art. 1, 1, "d", da
LC n° 64/90, em face da prevalência dos princípios constitucionais que
orientam a legislação das inelegibilidades.
INELEGIBILIDADE - LC 64/90, ART. l, 1, "D" - CONDENAÇÃO COMO
BENEFICIÁRIO
Nesse ponto, Senhor Presidente, como disse, após muito
refletir sobre a matéria, retifico o voto que proferi anteriormente, por entender
que ele chegou a ser, de certa forma, contraditório com decisões que proferi
nesta Corte.
O entendimento de que a inelegibilidade da alínea "d" alcança
as condenações sofridas em ação de impugnação de mandato eletivo decorre,
como defendido pela eminente Ministra Nancy Andrighi nos precedentes
citados, da ausência de "fundamento lógico para se tratar de forma diferente o
candidato condenado por abuso de poder em sede de AJJE daquele
condenado em sede de A/ME, pois todos incorreram no mesmo ilícito eleitora!'
(REspe n° 10-62, red. desig. Min. Laurita Vaz).
Com isso, para proteção dos princípios constitucionais
previstos no art. 14, § 90, da Constituição da República, assim como em
observância ao princípio da isonomia, a condenação proferida em sede de

RO no 296-59.2014.6.2400001SC

109

AIME .deve ser considerada abrangida pelo vocábulo "representação",
expresso na mencionada alínea "d", o qual tem significado de "àção", como já
dizia o Ministro Ricardo Lewandowski, em 2010.
O importante, nesse aspecto, é que tenha ocorrido a
condenação por abuso do poder político ou econômico, independentemente do
rito processual adotado, desde que nele se tenham garantido a ampla defesa e
o contraditório.
Ocorre, porém, que, como já decidido em precedente do qual
fui relator, em relação às ações de investigação judicial eleitoral, "deve ser feita
distinção entre o autor da conduta abusiva e o mero beneficiário dela, para fins
de imposição das sanções previstas no inciso XIV do art. 22 da LC n° 64/90.
Caso o candidato seja apenas beneficiário da conduta, sem participação direta
ou indireta nos fatos, cabe eventualmente somente a cassação do registro ou
do diploma, já que ele não contribuiu com o ato." (REspe n° 130-68,
DJEde 4.9.2013).
Da mesma forma, este Tribunal já entendeu que "a condição
de eventual beneficiário de abuso do poder econômico, sem qualquer
participação do candidato a governador, deve ser sopesada com prudência e
cautela, sobretudo em face das circunstâncias de ele ser candidato à reeleição
e ter sido eleito em primeiro turno, não se podendo, do conjunto probatório,
cogitar que o esquema de compra de votos tenha tido significativa repercussão
na sua campanha, de modo a conspurcar o resultado do pleito e a exigir a
aplicação da grave pena de cassação de mandato" (RCED n°7-39,
rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJEde 20.5.2010, grifo nosso).
isso porque, como asseverado pelo eminente Ministro
Sepúlveda Pertence, em aresto sempre lembrado (REspe n° 9.145, Acórdão
n° 12.030, rei. Mm. Hugo Gueiros, DJde 16.9.91):
A perda do mandato, que pode decorrer da ação de impugnação,
não é uma pena, cuja imposição devesse resultar da apuração de
crime eleitoral de responsabilidade do mandatário, mas, sim,
consequência do comprometimento da legitimidade da eleição, por
vício do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
No mesmo sentido: AgR-REspe n° 489-15, rei. Mm. Henrique Neves da Suva, DJE de 19.11.2014.
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Por isso, nem o art. 14, 10, nem o princípio do die process of law,
ainda que se lhe empreste o conceito substantivo que ganhou na
América do Norte, subordinam a perda dà mandato à
responsabilidade pessoal do candidato eleito nas, práticas viciosas
que, comprometendo o pleito, a determinem.
O que importa é a existência objetiva dos fatos, abuso do poder
econômico, corrupção ou fraude, e a prova, ainda que indiciária, de
sua influência no resultado eleitoral.
Assim, creio, ninguém porá em dúvida que a• fraudulenta
manipulação matemática na totalização dos votos, ainda que
atribuída à conduta criminosa de órgãos da Justiça Eleitoral, quando
tenha importado em proclamar vencedor o candidato vencido, deva
acarretar a perda do mandato, nada importando, contra a verificação
objetiva da adulteração do resultado do pleito, que seja inocente o
beneficiário dela.
O mesmo é de se concluir, mutatis mutandi, no caso de abuso por
terceiro do poder econômico ou da prática de corrupção eleitoral.
Verificado tal entendimento, recordo a palavra de Carlos
Maximiliano: "As leis conformes no seu fim devem ter idêntica execução e não
podem ser entendidas de modo que produzam decisões diferentes sobre o
mesmo objeto"50 .
Da mesma forma, sendo o princípio da isonomia determinante
para a evolução da jurisprudência tratada no item anterior, o entendimento a
ser aplicado às condenações impostas em AIME também deve observar a
coerência com a jurisprudência deste Tribunal no que tange às ações de
investigação judicial eleitoral, anteriormente consideradas como única espécie
processual apta à caracterização da inelegibilidade.
Em relação a estas, acrescento que seria no mínimo
contraditório considerar a presença da inelegibilidade prevista no art. l, 1, "d",
da LC no 64/90 a partir de condenação anterior, na qual se tenha deliberado
expressamente pela não aplicação da sanção de inelegibilidade prevista no
inciso XIV do art. 22 da LC n° 64/90.
Ao contrário do que ocorre nas ações de investigação judicial
eleitoral, nas quais o inciso XIV do art. 22 da LC n° 64/90 prevê a imposição da
sanção de inelegibilidade do "representado e de quantos hajam contribuído
para a prática do ato", na ação de impugnação de mandato eletivb não cabe
5° Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed.

Forense, iga ed., p. 128.

.

,
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declarar ou impor inelegibilidade no momento da prolação da sentença,
conforme pacífico entendimento deste Tribunal51.
Essa interpretação foi adotada no acórdão do TREISC, que
condenou o recorrente à perda do mandato de prefeito municipal, mas não
proveu, no ponto, o recurso do Ministério Público que pretendia a declaração
de inelegibilidade do recorrente naqueles autos, conforme se vê do item 12 do
voto condutor (fi. 79).
Ressalto que a impossibilidade de aplicação da sanção de
inelegibilidade em sede de AIME, assim como ocorre em relação às demais
condenações que geram o impedimento, não impede que a matéria seja
examinada no momento da aferição dos requisitos para a concessão do
-

registro de candidatura 52•
Entretanto, não se mostra possível que se chegue a
conclusões diversas sobre a caracterização da inelegibilidade do candidato
meramente beneficiado quando se examina a condenação ocorrida em sede
de AIJE - na qual há previsão expressa de a inelegibilidade ser aplicada aos
que contribuíram para a prática do ato - ou quando se está diante de
condenação proferida em sede de ação de impugnação de mandato eletivo,
em que não há sequer a declaração de inelegibilidade.
Se este Tribunal tem decidido não ser possível impor, nas
ações de investigação judicial eleitoral, a sanção de inelegibilidade aos
candidatos tidos como meros beneficiários das condutas abusivas, de igual
modo esse diferencial deve ser considerado em relação à condenação imposta
em ação de impugnação de mandato eletivo.
No caso dos autos, como se verifica do acórdão condenatório
proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (fls. 44-93) - não
51

ELEIÇÕES 2008. IMPROCEDÊNCIA. AIME. FRAUDE. PERDA DO OBJETO. ENCERRAMENTO DO MANDATO.
MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA. [ ... ). 2. A ação de impugnação de mandato eletivo enseja tão
somente a cassação do mandato, não se podendo declarar inelegibilidade, à falta de previsão normativa (AgR-REspe
n° 51586-57IP1, rei. Mm. Arnaldo Versiani, julgado em 10.3.2011). 3. Agravo regimental desprovido. (A9R-RESPE
n° 1182-32, rei. Min. Gilmar Mendes, DJE de 4.3.2015). No mesmo sentido: ED-RESPE n° 13225-64, rei. Mm. Laurita
Vaz, DJEde 1.8.2013.
52
Sobre o tema, confira-se que "a jurisprudência desta Casa no sentido de que a hipótese de inelegibilidade do art. 10,
inciso 1, alínea j, da LC n° 64/90, não é imposta em sede de representação fundada nos arts. 41-A e 73 da
Lei n° 9.504/97, constituindo apenas efeito secundário de uma eventual condenação nesta ação, veriticável apenas no
momento em que o cidadão vier a requerer o registro de sua candidatura." (AgR-AC n° 1330-09, rei. Mm. MARIA
THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, DJEde 1.12.2014)
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alterado por este. TrbnaI nem pelo Supremo Tribunal Federal53 -, não há
dúvidas de que o recorrente foi condenado por abuso do-poder econômico
promovido por terceiros, o que, inclusive, consta da ementa do Recurso
Eleitoral no 9998832-16, interposto no âmbito da AIME (fls. 44-45):
ELEIÇÕES 2008 - RECURSOS - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO
POR AUSÉNCIA DE CITAÇÃO DO PARTIDO POLÍTICO RELAÇÃO LITISCONSORCIAL INEXISTENTE - REJEIÇÃO SUPOSTA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DO
PODER ECONÔMICO - ENTREGA INDISCRIMIDADA DE
COMBUSTÍVEL A ELEITORES - PROVA ROBUSTA E
INCONTROVERSA - CONDUTA ABUSIVA GRAVE O SUFICIENTE
PARA AFETAR A REGULARIDADE E A NORMALIDADE DO
PLEITO - CASSAÇÃO DOS MANDATOS -IMPOSSIBILIDADE
IMPOR A SANÇÃO DE INELEGIBIILIDADE - REALIZAÇÃO DE
NOVAS ELEIÇÕES INDIRETAS - APLICAÇÃO IMEDIATA DA
DECISÃO APÓS PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Demonstrado que a distribuição de combustível se
fundamentou no mero partidarismo e orientação política de
correliqionárjos, sem que haja prova segura da participação
direta ou indireta do candidato como autor, mentor ou concorde
com a prática do ato, inviável impor condenação por captação
ilícita de sufrágio. A participação, ainda que por aquiescência,
do candidato no aliciamento eleitoral é imprescindível para
configuração do comportamento ilícito.
Não há como negar, porém, que a conduta de instigar a adesão
política, o apoiamento à determinada candidatura com a entrega
gratuita de combustível, tem forte influência na vontade do
eleitorado, notadamente em um país de crônica carência material no
qual está arraigada a cultura da moeda de troca, pendendo o eleitor
para a candidatura que lhe apresenta algum benefício pessoal. Por
essa razão, configura o uso abusivo do poder econômico o
fornecimento indiscriminado de grande quantidade de combustível,
realizado no dia anterior à eleição, que não se restringiu a abastecer
veículos de correligionários e simpatizantes para a realização de
carreata eleitoral, mas, ao contrário, beneficiou sem qualquer
distinção qualquer eleitor que se dirigiu ao local para auferir proveito
com a doação. Comprovado que o abuso do poder econômico, pelas
circunstâncias em que foi praticado, produziu graves efeitos, com
capacidade de afetar indevidamente a manifestação do eleitorado e
a normalidade do pleito, o mandato eletivo do candidato por ele
beneficiado deve ser cassado (CR, art. 14, § 100), ainda que não
haja prova segura de sua participação direta ou indireta na
conduta abusiva.
[...1 (grifei).
53 O TSE clesp'oveu o recurso 'cpaI, aplicando à espécie a Súmula 7/STJ (fi. 43) e o STF nào conheceu do agravo
de instrumento interposto pas investigados (lis. 96-1 04).
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denciado, portanto; que, no 'nte caso, a

procedência da ação de impugnação de mandato eletivo não. decorreu de ação
direta praticada pelo candidato ou em relação à qual foi possível afirmar seu
conhecimento ou sua anuência.
Sobre o tema, vale, por fim, lembrar que, para que a vida
pregressa do candidato seja considerada elemento caracterizador da
inelegibilidade, é necessário que se faça referência à situação em que ele agiu
ou se omitiu diretamente diante de atos e fatos que efetivamente configuraram
abuso do poder econômico ou político, sem o que se estaria reconhecendo um
impedimento não em razão da vida pregressa do candidato, mas da história de
terceiro.
Em outras palavras, ainda que a mera condição de beneficiário
seja suficiente para que o candidato seja afastado das eleições ou do exercício
do mandato, em virtude do comprometimento da legitimidade e normalidade do
pleito por ação de terceiro, igual entendimento não podé ser aplicado em
relação à aferição da inelegibilidade.
Por essas razões, rogando vênias ao eminente Ministro Luiz
Fux e à digna Ministra Maria Thereza, retifico o voto anteriormente proferido
para acompanhar, no particular, o eminente Ministro Gilmar Mendes.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso de Saulo
Sperotto para afastar, consideradas as peculiaridades do caso, o
reconhecimento da inelegibilidade prevista no art. 10, 1, "d", da LC n° 64/90:
INTERESSE RECURSAL
Em relação ao terceiro tema relevante discutido nestes autos,
sem querer cansar o Tribunal, peço vênia para ratificar o voto que proferi no
sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso do Ministério Público
Eleitoral, declinando as razões pelas quais entendo que assiste interesse
recursal ao impugnante quando a sua impugnação é acatada.rn relação a um
fundamento enquanto outros que tenham sido tempestivamente arguidos são
rejeitados.
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Como se sabe; ao examinar o pedido de regisfro ideev..
candidatura, o magistrado eleitoral deve verificar se estão presentes .as•
condições de elegibilidade e se o pretenso candidato não se enquadra em•
qualquer das hipóteses de inelegibilidade. Esse exame independe de
provocação e deve ser realizado ex officio.
O art. 30 da Lei Complementar n° 64, de 1990, estabelece,
porém, que "caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao
Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do
pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada", sendo
que a atuação de terceiros não prejudica a impugnação do Ministério Público.
(1°).
A impugnação prevista na lei tem sido rotulada pela doutrina e
por alguns julgados deste Tribunal como "ação de impugnação de registro de
candidatura" ou simplesmente AIRC, dada a sua natureza.
Sobre esse procedimento, José Jairo Gomes ensina que
"a sentença na AIRC possui caráter meramente declaratório, pois apenas
reconhece e afirma inelegibilidade decorrente dos fatos comprovados nos
autos. Logo, a procedência do pedido inicial implica declaração de
inelegibilidade, acarretando a denegação do registro de candidatura" (Direito
Eleitoral, ioa ed., Ed. Atlas, 2014, pág. 239).
Na mesma linha, Edson de Castro Rezende, opondo-se à tese
que prenuncia que os candidatos devem atender a condições de
registrabilidade, reitera a teoria clássica defendida, entre outros, por José
Afonso da Silva, Alexandre de Moraes e Pedro Henrique Tavora Niess, a partir
da qual se verifica que, para o candidato ser elegível, basta que estejam
presentes as condições de elegibilidade e não haja incidência de nenhurra
hipótese de inelegibilidade, não cabendo a criação de uma teràeira hipótese de
impedimento. Ao concluir seu pensamento, o renomado autor anota:
Ademais, o registro de candidatura é procedimento para
averiguação, pela Justiça Eleitoral, da presença de condições de
elegibilidade e ausência das causas de inelegibilidade, chegando-se
ao final a um pronunciamento meramente declaratórjo da
Justiça Eleitoral, deferindo ou indeferindo a candidatura. Nada mais
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do que isso. (Curso de Direito Eleitoral, 61 ed.;Ed. Dei Rey, 2012,..
págs. 157-158.)
Realmente, nos termos do art. 15 da Lei Complementar n° 64,
de 1990, o registro de candidatura se revela como consequência da
declaração de inelegibilidade, que, justamente por seu caráter meramente
declaratórjo, não forma coisa julgada entre as eleições. A cada pleito, as
condições de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade devem seraferidas
pela Justiça Eleitoral, ainda que tenham sido reconhecidas ou não em eleições
passadas.
Tratando-se, pois, de ação que visa à declaração de
inelegibilidade, o interesse de agir do impugnante está balizado pelo art. 40, 1
do Código de Processo Civil, que dispõe que o "interesse do autor pode
limitar-se à declaração: / - da existência ou da inexistência de relação jurídica".
Nada impede que o impugnante, ao apresentar sua objeção ao
pedido de registro de candidatura, aponte que o candidato interessado incide
em mais de uma causa de inelegibilidade, como permite o art. 292 do Código
de Processo Civil55.
Aliás, considerada a multiplicidade de pessoas legitimadas a
impugnar o registro de candidatura, é possível e não raro de acontecer que
cada impugnante centre suas razões em hipóteses de inelegibilidade diversas.
E, seja em razão da cumulação de pedidos, seja pela
multiplicidade de impugnantes, o certo é que todas as irresignações são
juntadas aos autos do pedido de registro de candidatura para que sejam
examinadas na decisão judicial.
As hipóteses de inelegibilidade são estanques e autônomas. A
caracterização de determinada causa de inelegibilidade, em princípio, não tem
54

Nesse sentido: 'Segundo entendimento deste Tribunal, 'as condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, na conformidade das regras aplicáveis no pleito, não
cabendo cogitar-se de coisa julgada, direito adquirido ou segurança jurídica'. Precedentes"
n° 228-32,
rei. Min. Laurita Vaz, DJE de 2.8.2013). Igualmente: AgR-REspe n° 32.158, redator designado Mm.(REspe
Arnaldo Versiani,
PSESS em 25.11.2008. AgR-RO n°344:78, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, PSESS em 1.10.2014.
55 Art. 292. È permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre
eles não haja conexão.
jQ
São requisitos de admissibilidade da cumulação:
§
.
- que os pedidos sejam compatíve;s entre si;
. .
II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juizo;
.
..
III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.'
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relevância para a verificação da incidência de outra hipótese, ainda que em
determinadas situações uma única decisão judicial externa seja capaz de atrair
mais de um impedimento.
Por isso, ao contrário do que se argumenta, entendo que, no
processo de impugnação de registro de candidatura, a alegação da incidência
da inelegibilidade não constitui mera causa de pedir, pois o que efetivamente
se pede, ao final, é que haja a declaração judicial da incidência do
impedimento previsto no ordenamento jurídico e, a partir de tal declaração, se
chegue ao indeferimento do pedido de registro de candidatura que foi
formulado no procedimento iniciado pelo partido político ou, conforme o caso,
pelo próprio candidato.
Nesses casos, enquanto a declaração da inelegibilidade
constitui o pedido do autor da impugnação, a causa de pedir se verifica a partir
dos argumentos que buscam demonstrar a presença dos requisitos essenciais
que atraem a incidência da inelegibilidade que se quer ver declarada.
Confira-se, a propósito, no presente feito, que o Ministério
Público requereu a "procedência da impugnação, reconhecendo-se inelegível
o Sr. Saulo Sperotto, com o consequente indeferimento do registro
pretendido, pois incurso nas cominações do ad. 11, inciso 1, alínea "cl",
da LC n164/90" (f1.34 grifei).
E, ao aditar a impugnação para trazer a matéria relativa à
alínea "g" do art. 1, 1, da Lei de Inelegibilidades, igualmente requereu primeiro
que fosse reconhecida a inelegibilidade do impugnado e, em consequência,
fosse indeferido o registro pretendido (fI. 112).
Os pedidos autônomos, tal como no presente caso, ou mesmo
quando derivados de uma única decisão judicial externa, envolvem hipóteses
de inelegibilidade próprias e distintas e, portanto, devem ser analisados
também de forma autônoma e de acordo com os requisitos intrínsecos
essenciais para a caracterização de cada impedimento. De igual modo se dá
quando se trata de ausência de condição de elegibilidade.
Assim, quando a Justiça Eleitoral se depara com pedidos de
reconhecimento de mais de uma inelegibilidade - ou. mesmo quando o Juiz
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afere de ofício outra inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade,
além daquela que foi objeto de impugnação -, a sentença deve examinar
integralmente cada um dos pedidos, em capítulos próprios.
Ocorre, porém, que habitualmente as sentenças e acórdãos
que examinam as inelegibilidades arguidas consignam a procedência total da
impugnação, mesmo quando há rejeição da declaração de inelegibilidade que
constitui um dos pedidos apresentados em juízo. Nestas hipóteses, caberia
tecnicamente declarar, apenas, a procedência parcial da impugnação ou das
impugnações, pois, afinal, todos os pedidos foram examinados, mas apenas
um ou alguns acatados.
No presente caso, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, ao acatar a inelegibilidade da alínea "d" e afastar a inelegibilidade da
alínea "g", agiu com precisão técnica e, nos termos do dispositivo do acórdão
recorrido, acordou em julgar "procedente em parte a impugnação proposta
pela Procuradoria Regional Eleitora e, em consequência, indeferir o registro de
candidatura de Saulo Sperotto" (fI. 309).
Ora, se a procedência foi parcial, como negar o direito do
recorrente de se insurgir contra a parte que lhe foi desfavorável?
Em tese, aliás, quando as impugnações são apresentadas em
peças apartadas, é possível que uma delas seja julgada procedente e as
demais, improcedentes, quando não se vislumbra a inelegibilidade arguida
nessas últimas. Como, então, impedir que aquele que teve sua impugnação
totalmente rejeitada recorra às instâncias superiores?
É importante, para compreensão do ponto de vista que tenho
sobre a matéria, identificar que a prestação jurisdicional, no caso de
impugnação ou impugnações ao registro de candidatura com base em
inelegibilidades diversas, deve observar a técnica da decisão por capítulos,
como bem destacado no voto do eminente Ministro João Otávio de Noronha,
com menção à valiosa recordação dos ensinamentos de Candido Dinamarco.
Ocorre, porém, que justamente partindo da concepção dos
capítulos da sentença, há precedente do Supremo Tribunal Federal que afasta
a possibilidade de exame de ponto que não tenha sido objeto de recurso, em
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razão da formação de coisa julgada,- corno decidido no julgamento, pelo
Tribunal Pleno do STF, da Ação Cautelar n° 112, relatada pelo eminente
Ministro Cezar Pelus056 .
Desse precedente, cabe destacar alguns trechos do voto do
eminente relator, que elucidam a matéria:
Noção essencial para o desate da controvérsia é a de capítulo de
sentença. Presente na teoria processual já nas obras de
CHIO VENDA (Principii di diritto processuale civile. 41 ed. Napoli:
Jovene, 1928, § 91) e CARNELUTTI (Capo di sentenza. In: Rivista di
diritto processuale civile, 1933.) a idéia da cindibilidade do ato
decisório em partes dotadas de certa autonomia amadureceu na
obra de LIEBMAN (Parte o 'capo' di sentenza. in Rivista di diritto
processuale civile, 1964.), cuja construção teórica é a que mais bem
se acomoda a nosso ordenamento jurídico-processual, conforme o
demonstrou CANDIDO O/NA MARCO (Capítulos de sentença. São
Paulo: Malheiros, 2002, p. 34.), porque identifica e restringe o
conceito de capítulos de sentença às unidades elementares
autônomas contidas no seu tópico propriamente decisório, quer
versem o mérito, quer o tema do direito a pronunciamento sobre o
mérito (capítulo que examina preliminares). E o método prático para
distinguir o capítulo ou capítulos de sentença definitiva, que é a que
aprecia o mérito da causa, está em correlacionar o teor decisório
daquela com o pedido ou pedidos formulados, pois a resposta
jurisdicional a cada um dos pedidos corresponde a um capítulo
da sentença. Há, pois, na sentença definitiva que a todos
responda em termos decisórios, para os acolher ou rejeitar,
tantos capítulos quantos sejam os pedidos.
Esta hoje irrefragável concepção dogmática, baseada na percepção
do caráter cindível do conteúdo decisório da sentença perante os
pedidos e o conjunto das preliminares, guarda decisiva importância
para a resolução de inúmeros problemas oriundos da prática do
processo, como, por exemplo, o das nulidades sentenciais, da
identificação do interesse recursal, dos limites da coisa julgada, da
medida dos efeitos dos recursos, etc. E um dos campos do processo
civil que maiores influxos recebe da teoria dos capítulos de sentença

EMENTAS: 1. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. Ação cautelar. Processo eleitoral. Pleito anulado. Candidato que
participou da eleição anulada, em que foi derrotada a chapa que encabeçara. Intervenção indeferida. Falta de
interesse jurídico. A título de assistente, ou de recorrente interessado, não se admite intervenção de terceiro que
apresente mero interesse de fato, capaz de ser atingido pela decisão da causa. 2. RECURSO. Especial. Eleitoral.
Ação de investigação judicial eleitoral. Captação ilegal de sufrágio. Sentença que cassou o prefeito e absolveu o
vice-prefeito, cuja diplomação determinou. Recurso apenas do prefeito. Improvimento pelo TRE, com cassação
simultânea e oficial do diploma do vice-prefeito. Alegação de matéria de ordem pública. Acórdão confirmado pelo TSE,
sob fundamento de operância do efeito translativo do recurso ordinário. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do
capítulo decisório que absolveu o vice-prefeito. Matéria não devolvida pelo recurso do prefeito. Restabelecimento da
sentença até o julgamento do recurso extraordinário já admitido. Liminar concedida. Ação cautelar julgada procedente.
Ofensa à coisa julgada. Interpretação do art. 5°, XXXVI, da CF, e dos arts. 20, 262, 467, 509 e 515, todos do CPC. Sob
pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada, não pode tribunal eleitoral, sob invocação do
chamado efeito transiativo do recurso, no âmbito de cognição do que foi interposto apenas pelo prefeito, cujo
diploma foi cassado, por captação ilegal de sufrágio, cassar de ofício o diploma do vice-prefeito absolvido por
capítulo decisório da sentença que, não impugnado por nirguérn, transitou em julgado.
(AC 112, Relator(a): Mm. CEZAR PEt.USO, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2004, DJ 04-02-2005 PP-00007 EMENT
VOL-02178-01 PP-00001 RF v. 101, n. 379, 2005, p. 242-249 RTJ VOL-00193-02 PP-00431)
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é a'xïente o aos recursos. Daí toda a pertinência de sua
invocação neste caso.
O art. 515, caput, do CPC, consagra o conhecido princípio "tantum
devolutum quantum appellatum' ao prescrever que "a apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada" Tal
norma governa a determinação dos chamados limites horizontais do
efeito devolutivo operado pela interposição do recurso, que se volta e
limita exclusivamente aos capítulos do ato decisório impugnados
pelo recorrente. A tais limites cinge-se a atividade cognitiva do
tribunal ad quem, ao qual não é lícito pronunciar-se sobre os
capítulos da sentença cuja cognição lhe não tenha sido
expressamente devolvida por obra do recurso. Em termos
práticos, o interessado pode, ou não, no recurso, impugnar
todos os capítulos da sentença, e, se os não impugna todos
(recurso parcial), só os impugnados são devolvidos ou
submetidos à cognição do órgão ad quem. E o alcance
manifesto da regra.
E tal regra é consectário lógico e direto do princípio da demanda, ou
da inércia judicial, adotado em nosso sistema e, segundo o qual, só
à parte incumbe provocar a atividade jurisdicional, definindo, por
meio de pedido ou pedidos, os contornos da tutela que reclame ao
Estado-juiz. É, aliás, o que preceituam às claras os arts. 20 e 262 do
CPC, cujas normas figuram aplicação do princípio, que sói ser
expresso nas máximas "nemo iudex sine actore" e 'he procedat
iudex ex officio" Essa a razão normativa por que não pode ir a
sentença para além da pretensão expressamente formulada pelo
autor (arts. 128 e 460 do CPC), até porque, doutro modo, estaria
comprometida a imparcialidade do juiz, como alertava LIEBMAN. E o
que, ao propósito, vale em primeiro grau de jurisdição, pelas
mesmíssimas e boas razões também vale em sede de recurso: o
poder de cognição do órgão ad quem está sempre adstrito, ex vi
legis, aos capítulos da sentença submetidos ao seu conhecimento
pelo recorrente (art. 515, caput, do CPC).
Na espécie, da sentença que julgou a demanda procedente em face
do Prefeito, e, improcedente em face do Vice-Prefeito, só aquele
recorreu, postulando a improcedência, obviamente apenas em seu
favor, O Ministério Público Eleitoral, que teria interesse jurídico em
pleitear, mediante recurso próprio, a condenação do Vice-Prefeito,
não recorreu. Donde se vê logo que somente o capítulo decisório
atinente à condenação do Prefeito de Serra Negra do Norte foi
impugnado e, como tal, devolvido à jurisdição do TRE, por via do
recurso que interpôs. De modo que apenas tal capítulo decisório da
sentença poderia ser conhecido e confirmado ou reformado pelo
tribunal, pela razão óbvia de que os demais capítulos de mérito, uma
vez decorrido inutilmente o prazo para outros recursos, transitaram
em julgado (art. 467 do CPC).
(...)

1

. ....

.....

Está aí a razão por que o TRE não poderia ter reformado o capítulo
da sentença que julgou improcedente a. : açãô em face do:
Vice-re feito. A invocação, ex . officio de .. questão de ordem...
públ,ca' qualquer que fosse ela, só quadra,a a cognição do
ítula decisório irnpugnado no .'rècúràô, jamais para .
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modificar o teor de capítulo que não foi objetdeste (ait 515 do
CPC). Sobre o capítulo não impugnado, umá vez exaurido o
prazo para recurso, não interposto do Ministério Público
Eleitoral, incidiu a autoridade da coisa julgada material (alt 467
do CPC), que impedia o tribunal de reexaminar .a matéria. Ao
fazê-lo, o TRE violou, às escâncaras, a garantia constitucional
da coisa julgada (att 50, inc. XXXVI, da CF).
(...)

O que sucedeu na espécie é, em termos jurídicos, coisa muito
simples. A sentença perpetrou um erro de direito, que é
eventualidade tão natural e velha quanto a idéia de sentença
(ULPINIANO, D. 47, 10, 1 pr., já aludia a sentença dada iniuria
iudicis oper errorem iudicis [cum quis inique'vel iniuste sententiam
dixit). Todos os dias erramos os magistrados. Mas, por evidentes
imperativos de segurança e paz social, não atacada por recurso
nem sujeita a reexame necessário errônea sentença de mérito,
torna-a imutável como tal a coisa julgada, invulnerável até à
própria lei (alt 50, inc. )OO(VI, da CF).
Sobre o tema, também cabe lembrar que, de acordo com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o reconhecimento da
inelegibilidade não faz coisa julgada para pleitos diversos. Entretanto, como há
muito a jurisprudência reconhece, para a mesma eleição, a dècisão de mérito
proferida em sede de impugnação de registro de candidatura impede a revisão
da matéria nas outras fases do processo eleitoral, seja em razão da preclusão
das inelegibilidades infraconstitucionais, seja em face da formação de coisa
julgada para a mesma eleição dos temas constitucionais decididos no registro
de candidatura57.
57 Neste sentido:
RECURSO CONTRA A DIPLOMAÇÃO. INELEGIBILIDADE POR FALTA DE COMPROVACAO PARTIDÁRIA. COISA
JULGADA MATERIAL.
EM OBSERVÂNCIA AO INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL, NÃO É POSSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA, INVOCANDO INELEGIBILIDADE BASEADA EM ARGUMENTO
JÁ EXAMINADOS EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA, COM SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO.
E VIÁVEL A COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA ATRAVÉS DA FICHA DE INSCRIÇÃO, MESMO QUE
O NOME DO CANDIDATO NAO CONSTE DA LISTA ENCAMINHADA PELO PARTIDO À JUSTIÇA ELEITORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(RCED n°587, rei. Min. Edson Vidigal, DJ6.8.99).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIPLOMAÇÃO DE PREFEITA. ALEGAÇÃO DE INELEGIBILIDADE ARRIMADA NO
ART. 14, PARAGRAFO 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA, NA HIPOTESE, DE COISA JULGADA
MATERIAL, IMPEDINDO A REAPRECIACAO DA MATÉRIA EM OUTRO PROCESSO.
A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE Ê NO SENTIDO DE NÃO ADMITIR ARGUIÇÃO DE INELEGIBILIDADE EM
RECURSO CONTRA DIPLOMAÇÃO, SE ESSA QUESTÃO JA RESTOU DECIDIDA EM SENTENÇA DE MÉRITO, NA
FASE DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO, TENDO CONSTITUÍDO COISA JULGADA MATERIAL. DEMONSTRADA A
INOCORRÊNCIA DAS VIOLACÕES ALEGADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO,
(AI n° 11.534, rei. Mm. Diniz de Andrada, DJ de 22.10.93)
CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO. 'ÇOISA JULGADA. CÓD.
ELEITORAL, ART. 259.
"
- SÃO PRECLUSIVOS OS PRAZOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, t slW. ,
W QUANDO.NESTE SE
DISCUTIR MATÉRIA CONSTITUCIONAL CÓD ELEITORAL ART 259
PPECLUSAO NÀO OCORRE
ENTRETANTO, NO CASO DE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO TIVER SIDd1E>ÂttN'AbA É DECIDIIDA EM
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Diante desse quadro, sendo o momento da impugnação do'
registro o único para, o exame das inelegibilidades de natureza
infraconstitucional, e também considerando que as inelegibilidades
constitucionais que são examinadas neste instante formam coisa julgada para
o processo eleitoral em curso, há, com a devida vênia, interesse recursal para
que a parte que impugnou o registro de candidatura recorra à instância
superior com o propósito de ver declarada a inelegibilidade que tenha sido
rejeitada por sentença de mérito.
O posicionamento majoritário deste Tribunal tem afirmado
inexistir utilidade ou necessidadé do pronunciamento judicial em face de o
registro do candidato já ter sido indeferido por outro fundamento.
Entretanto, com a devida vênia dos que entendem assim, a
utilidade do provimento judicial não está diretamente relacionada com o
deferimento ou não do registro de candidatura, mas, sim, com o acatamento
dos pedidos de declaração da inelegibilidade formulados, os quais são a
verdadeira pretensão deduzida na impugnação, enquanto o indeferimento do
registro é mera consequência do reconhecimento da incidência da
inelegibilidade, a ser deliberada em face do pedido de registro de candidatura
formulado pelo partido político ou pelo candidato.
Por outro lado, não havendo o trânsito em julgado da decisão
que indefere o registro de candidatura por um dos fundamentos da
impugnação, não se pode olvidar a possibilidade de modificação das decisões
judiciais pelas instâncias superiores, o que é da própria natureza do sistema
processual e recursal. Assim, se não se pode afirmar com precisão que o
exame do outro fundamento não seria necessário, igualmente não há como
dizê-lo totalmente 'desnecessário antes que o indeferimento do registro de
candidatura se consolide.

RECURSO ANTERIOR, EM CARÁTER DEFINITIVO. SE ISTO TIVER OCORRIDO, URGE SEJA RESPEITADA A
COISA JULGADA. QUER DIZER, A MATÉRIA, MESMO CONSTITUCIONAL, ESTA PRECLUSA.
II - AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (AI n° 11:727, rei. Mm, Carlos Mário da'.
Silva Velloso, D,Jde 14.10.1994)
,
'

'
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É certo que, com o trânsito em julgado da declaração de
inelegibilidade que impeça o registro da candidatura, não haverá - aí, sim utilidade em se manter a discussão em relação aos outros pedidos. Porém,
antes que isso ocorra, entendo ser temerário impedir que as instâncias
superiores venham a ser provocadas pelos impugnantes para que o tema
afastado pela decisão recorrida volte a ser examinado.
Além do mais, é possível que ocorra - como no presente caso,
aparentemente - que a Corte Regional rejeite fundamento com base em
entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral e, em relação
à outra inelegibilidade, acate interpretação que não encontre eco nesta Corte
Superior.
Em outras palavras, as decisões dos juízes e das Cortes
Eleitorais podem, ao mesmo tempo, estar em dissonância com o entendimento
do Tribunal Superior Eleitoral tanto quando rejeitam determinada hipótese de
inelegibilidade, quanto quando reconhecem a incidência de outra.
Nessas situações, a função essencial de pacificar o
entendimento da jurisprudência dos tribunais eleitorais brasileiros não pode ser
restringida apenas pela constatação de que houve o indeferimento do pedido
de registro de candidatura, em detrimento da missão constitucional de
defender a unicidade da aplicação da lei federal que é imposta ao Tribunal
Superior Eleitoral pela Constituição da República.
Acima dessas razões, há também de se considerar que a
impugnação ao registro de candidatura não envolve direito propriamente
pessoal do impugnante, mas, sim, regra societária que impõe a não
participação nos pleitos eleitorais daqueles que estão proibidos pela
Constituição e pela lei de disputar as eleições. O interesse público ultrapassa,
neste aspecto, os interesses individuais do candidato e dos impugnantes.
Na interpretação das regras processuais que constituem mero
meio de atingir o cumprimento das leis em respeito à ordem pública, não há
espaço para dificultar ou impedir que temas relevantes sejam trazidos à análise
das instâncias superiores.
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Por essas razões, pedindo vênias pelo alongado, ratifico o voto
oral proferido, no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto pelo
Ministério Público Eleitoral e a ele dar parcial provimento, para, afastada a
questão relativa à competência das Cortes de Contas para exame dos atos
dos mandatários que agem como ordenadores de despesa, determinar o
retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral para que a declaração de
inelegibilidade com fundamento de pedir no art. 1, 1, "g", da LC n° 64 seja
examinada por aquela Corte.
Em suma, Senhor Presidente:
retifico o voto proferido no que tange à caracterização da
inelegibilidade prevista na alínea "d" do art. 1°, 1, da LC n° 64/90 e acompanho
o eminente relator para afastar a incidência dessa inelegibilidade na hipótese
dos autos, em razão de o candidato ter sido condenado em sede de ação de
impugnação de mandato eletivo apenas como beneficiário dos abusos
verificados em eleição passada; e
ratifico o voto no sentido de conhecer do recurso ordinário
do Ministério Público Eleitoral e lhe dar provimento parcial, para que os autos
retornem ao TRE/SC a fim de que se dê continuidade ao exame da
inelegibilidade prevista na alínea "g" do art. 10, 1, da LC n° 64/90.
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EXTRATO DA ATA

RO n° 296-59.2014.6.24.0000ISC. Relator: Ministro Gilmar
Mendes. Recorrente: Saulo Sperotto (Advogados: Claudio Favero Junior OAB: 17950/SC e outros). Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido:
Saulo Sperotto (Advogados: Claudio Favero Junior— OAB: 179501SC e outros).
Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por maioria, não conheceu do recurso do
Ministério Público Eleitoral, vencido o Ministro Henrique Neves da Silva, e deu
parcial provimento ao recurso de Saulo Sperotto, nos termos do voto do
relator, vencidos quanto a este último recurso, os Ministros Luiz Fux e Maria
Thereza de Assis Moura.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros
Gilmar Mendes, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Od im Brandão Ferreira.

SESSÃO DE 3.3.2016. *

Sem revisão s notas de julgamento Luiz Fux, João Otávio de Noronha, Luciana Lóssio e Admar Gonzaga.

